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KATA PENGANTAR

* رب العاملني احلمد هللا * بسم اهللا الرمحن الرحيم * أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
:أما بعد* وعلى آله وأصحابه أمجعني * والسالم على سيد املرسلني والصالة 

Ini adalah buku terjemahan dari kitab Kasyifah as-Saja Fi
Syarhi Safinah an-Naja yang merupakan salah satu kitab syarah dari
sekian banyak kitab syarah yang disusun oleh Syeh Allamah
Muhammab bin Umar an-Nawawi al-Banteni. Secara pokok, kitab
syarah tersebut menjelaskan tentang Bidang Ushuludin yang disertai
beberapa masalah-masalah Fiqhiah yang mungkin sangat waqi’iah
sehingga tidak heran jika kitab tersebut dijadikan sebagai buku
referensi oleh para santri untuk mengetahui hukum-hukumnya.

Sebagian santri meminta kami untuk menerjemahkan kitab
syarah tersebut, meskipun kami sebenarnya bukan ahli dalam
menerjemahkan. Namun, sebagaimana dikatakan, “Setiap keburukan
belum tentu sepenuhnya memberikan dampak negatif,” karena
mungkin masih ada dampak positif yang dihasilkannya. Karena ini,
kami memberanikan diri untuk menerjemahkannya dengan harapan
dapat masuk ke dalam sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallam, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesama.”

Dalam menerjemahkan kitab klasik ini, kami berpedoman
pada kitab kuning Kasyifatu as-Saja sendiri, Kamus al-Munawwir
karya Syeh Ahmad Warson Munawwir, dan kitab-kitab Fiqih lain
untuk memperjelas dan melengkapi. Kami menyertakan teks asli dari
kitab dengan tujuan ngalap berkah agar buku terjemahan ini juga
dapat memberikan manfaat yang menyeluruh sebagaimana kitab
syarah, Kamus, dan kitab-kitab Fiqih lainnya tersebut. Apabila
ditemukan kesalahan, baik dari segi tulisan ataupun pemahaman,
maka itu adalah karena kebodohan kami dan apabila ditemukan
kebenaran maka itu adalah berasal dari Allah yang dititipkan oleh
Syeh an-Nawawi al-Banteni.
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Kami memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan buku
terjemahan ini benar-benar sebagai suatu amalan yang murni karena
Dzat-Nya, sebagai perantara terampuninya dosa-dosa kami, kedua
orang tua, para kyai kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami,
santri-santri kami dan seluruh muslimin muslimat, dan sebagai
sarana bagi kami untuk masuk ke dalam surga-Nya, dengan perantara
kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Semoga Dia menjadikan buku terjemahan ini bermanfaat bagi
siapapun yang mempelajarinya dan menjadikannya sebagai suatu
amalan jariah yang pahalanya selalu mengalir setelah kematian
kami. Amin Ya Robba al-Alamin.

Salatiga, 13 Agustus 2018

Penerjemah

Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri
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BAGIAN KEDUA PULUH

JAMAK DAN QOSOR

A. Syarat-syarat Jamak Takdim

التقدميمجعجوازشروطيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat
diperbolehkannya menjamak takdim sholat.

)أربعة(ومطراً سفراً ) التقدميمجعشروط(

Syarat-syarat menjamak takdim, baik karena bepergian atau hujan,
ada 4 (empat), yaitu:

أوالظهرقبلالعصرصلىفلوتبعوالثانيةهلاالوقتألن) باألوىلالبداءة(أحدها
الثانيةبعداألوىلعادةإولهمتبوعهعلىيتقدمالالتابعألنيصحملاملغربقبلالعشاء

اجلمعأرادإن

1. Mengawali sholat yang pertama karena waktu dalam
menjamak takdim adalah milik sholat yang pertama,
sedangkan sholat yang kedua hanya mengikutinya. Oleh
karena itu, apabila musholli menjamak takdim Dzuhur dan
Ashar, tetapi ia melakukan Ashar terlebih dahulu sebelum
Dzuhur, atau apabila ia menjamak takdim Maghrib dan
Isyak, tetapi ia melakukan Isyak terlebih dahulu sebelum
Maghrib, maka sholat Dzuhur atau Maghribnya tidak sah
karena tabi’ (sholat yang mengikuti, dalam contoh ini Ashar
dan Isyak) tidak boleh mendahului matbuk (sholat yang
diikuti, dalam contoh ini Dzuhur dan Maghrib). Musholli
diperbolehkan mengulangi sholat pertama, yaitu Dzuhur atau
Maghrib, setelah melakukan sholat Ashar atau Isyak jika
memang ia ingin menjamak.
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التقدميليتميزمنهاالتحللقبلاألوىلالصالةيفأي) فيهااجلمعنية(ثانيها) و(
رِ صْ عَ الْ بِ عاً وْ مُ جمَْ رِ هْ الظُّ ضَ رْ فَـ يلِّ صَ أُ تُ يْ وَ نَـ يقولكأنعبثاً أوسهواً التقدميعناملشروع

2. Berniat jamak saat melakukan sholat pertama sebelum
musholli selesai darinya agar dapat dibedakan antara
mentakdim atau mendahulukan yang disyariatkan dari
mentakdim sebab lupa atau ceroboh, seperti ia berniat:

رِ صْ عَ الْ بِ عاً وْ مُ جمَْ رِ هْ الظُّ ضَ رْ فَـ يلِّ صَ أُ تُ يْ وَ نَـ 
Saya berniat sholat fardhu Dzuhur seraya dijamak dengan

Ashar.

األنامإرشاديفالزبيدييوسفالسيدقالالصالتنيبنيأي) بينهمااملواالة(ثالثها) و(
هذهمنشرطاختلفإنجمزىءبأقلركعتنيبقدروذلكطويالً بينهمايفصلالبأن

انتهىالتأخريمجعيفسننالثالثةالشروطوهذهوقتهايفالثانيةصلىالثالثة

3. Muwalah (berturut-turut) antara dua sholat, yaitu antara
sholat pertama dan sholat kedua.

Sayyid Yusuf Zubaidi berkata dalam Irsyad al-Anam,
“Batasan muwalah antara sholat pertama dan sholat kedua
adalah sekiranya antara keduanya tidak terpisah waktu yang
lama. Dan waktu yang lama seukuran dua rakaat dan
sekurangnya yang mencukupi (dua rakaat). Apabila salah
satu syarat dari tiga syarat ini tidak terpenuhi maka musholli
sholat yang kedua (Ashar atau Isyak) sesuai pada waktunya.
Adapun dalam jamak takhir, tiga syarat ini termasuk
kesunahan.”

نيةبالثااإلحرامإىلالسفربقاءأي) العذردوام(رابعها) و(

4. Tetap berlangsungnya udzur, maksudnya, musholli tetap
dalam kondisi bepergian sampai ia bertakbiratul ihram pada
sholat yang kedua.
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متامهاإىلدوامهيشرتطفاليضرملأثنائهايفأقامفلو

Apabila musholli bermukim di tengah-tengah melakukan
sholat kedua maka tidak apa-apa karena tidak disyaratkan
tetap berlangsungnya udzur (bepergian) sampai selesai dari
sholat kedua.

السفروهوالسببلزوالاإلقامةعقبسافروإنمجعفالالثانيةعقدقبلأقامفلو
وقتهاإىللصالةاتأخريفيتعني

Apabila musholli bermukim sebelum sahnya sholat kedua
maka ia tidak boleh menjamak meskipun ia akan bepergian
setelah bermukim tersebut karena hilangnya sebab/udzur,
yaitu bepergian, sehingga ia wajib mengakhirkan sholat
kedua sampai pada waktunya sendiri.

يفشرعلوكمااألوىلعقديقارنملوإناجلمعالعذرليقارنالسفربقاءيشرتطوإمنا
األوىلالصالةأثناءيفاجلمعفنوىالسفينةفسارتسفينةيفوهوبالبلدمثالً الظهر
فيصح

Adapun disyaratkan tetap berlangsungnya bepergian yaitu
agar udzur berbarengan dengan menjamak meskipun udzur
tersebut tidak berbarengan dengan sahnya sholat pertama,
sebagaimana apabila musholli memulai sholat Dzuhur di
wilayah tertentu, ia berada di dalam kapal, lalu kapal
tersebut berlayar, kemudian ia berniat menjamak di tengah-
tengah sholat pertama, maka menjamak dalam masalah ini
dihukumi sah.

صحةأيضاً ويشرتطأثنائهايفخرجوإنالثانيةعقدإىلاألوىلوقتبقاءيشرتطوكذا
علىاملاءوجودفيهيغلبمبحلولوواملتيممالطهورينفاقدفيجمعظناً أويقيناً األوىل
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ظناً أويقيناً األوىلصحةالنتفاءتقدمياً جتمعفالاملتحريةوأمااملستاحضةوكذااملعتمد
احليضيفوقوعهاالحتمال

Selain yang telah disebutkan di atas, disyaratkan pula dalam
menjamak takdim yaitu:
 Tetapnya waktu sholat pertama sampai sahnya sholat

kedua meskipun waktu sholat pertama tersebut habis
di tengah-tengah saat melakukan sholat kedua.

 Sahnya sholat pertama secara yakin atau dzon
(sangkaan). Jadi, diperbolehkan menjamak takdim
bagi musholli yang faqid tuhuroini atau yang
mutayamim meskipun di tempat yang pada
umumnya masih memungkinkan didapati air,
sebagaimana dinyatakan oleh pendapat muktamad,
atau musholli yang mustahadhoh. Adapun
mutahayyiroh, ia tidak diperbolehkan menjamak
takdim karena sholat pertama yang ia lakukan tidak
sah secara yakin atau dzon sebab masih adanya
kemungkinan bahwa sholat pertamanya tersebut
jatuh tepat di masa-masa haid.

األوىلمنالتحللوعندوبينهماالصالتنيأوليفاملطروجودفيشرتطللمطراجلمعوأما
بعدمهاأوالثانيةأواألوىلأثناءيفانقطاعهيضروال

 Dalam menjamak takdim sebab hujan, disyaratkan
hujan tersebut masih berlangsung di sholat pertama,
di waktu antara sholat pertama dan kedua, dan di
saat selesai dari sholat pertama. Tidak masalah jika
hujan berhenti di tengah-tengah melakukan sholat
pertama, atau di tengah-tengah melakukan sholat
kedua, atau setelah selesai dari sholat pertama dan
kedua.
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B. Syarat-syarat Jamak Takhir

التأخريمجعجوازشروطيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat
diperbolehkannya menjamak takhir.

مااألوىل(الصالة) وقتمنبقيوقدالتأخرينية(أحدمها) اثنانالتأخريمجعشروط(
تأخريأرادإذايقولكأنقصرهاأرادإنومقصورةإمتامهاأرادإنتامةأي) يسعها
إىلاملغربتأخريأرادوإذابينهماألمجعالعصرإىلالظهرتأخرينويتالعصرإىلالظهر
العشاءإىلاملغربتأخرينويتفيقولالعشاء

Syarat-syarat diperbolehkannya menjamak takhir ada 2
(dua), yaitu:

1. Berniat mentakhir (mengakhirkan) sholat di saat selama
waktu sholat pertama masih cukup untuk melakukan sholat
pertama tersebut secara lengkap jika musholli ingin
melakukannya secara lengkap dan masih cukup untuk
melakukan sholat pertama secara qosor jika musholli ingin
mengqosor-nya.

Misalnya; ketika musholli ingin mentakhir sholat Dzuhur
sampai Ashar maka ia berniat, “Aku berniat mentakhir
Dzuhur sampai Ashar untuk menjamakkan keduanya.” Dan
ketika ia ingin mentakhir sholat Maghrib sampai Isyak, ia
berniat, “Saya berniat mentakhir Maghrib sampai Isyak.”

متامهاقبلأقامفلو) الثانية(الصالة) متامإىل(السفروهو) العذردوام(ثانيهما) و(
اعنهاأخرهاأوالثانيةعلىقدمهاسواءقضاءاألوىلوقعت األداءيفللثانيةتابعةأل
متامهاقبلزالوقدللعذر

2. Tetap berlangsungnya udzur, yaitu bepergian, sampai selesai
melakukan sholat kedua. Jadi, apabila musholli bermukim
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sebelum selesai dari sholat kedua maka sholat pertama-nya
berstatus sebagai sholat qodho, bukan adak, baik dalam
pelaksanaannya ia mendahulukan sholat pertama dan
mengakhirkan sholat kedua, atau mengakhirkan sholat
pertama dan mendahulukan sholat kedua, karena sholat
pertama berlaku sebagai tabik (yang mengikuti) pada sholat
kedua dalam segi adak sebab udzur, sedangkan apabila ia
bermukim sebelum selesai dari sholat kedua maka berarti
udzur telah hilang sebelum selesai darinya.

Mana Yang Lebih Utama antara Jamak atau Itmam

فيهوألنمنعهحيثحنيفةأيبخالفمنللخروجأفضلاجلمعتركأناعلم]تنبيه[
صلىمجعإذاومنومزدلفةبعرفةاحلاجمنهويستثىنوظيفتهعنالوقتنيأحدإخالء
نفسهمنوجدمنوكذاأفضلفاجلمععورتهكشفأوالدائمحدثهعنخالأومجاعة
الوقوففوتخافمنوأماذلك،وحنوبهيقتدىممنكانأوجوازهيفوشككراهته

الزياديقالهكماحينئذاجلمعذلكعليهفيجباجلمعتركلوأسرياستنقاذفوتأو

[TANBIH]

Ketahuilah sesungguhnya meninggalkan jamak adalah lebih
utama karena keluar dari perbedaaan Abu Hanifah yang melarang
melakukan jamak, dan karena di dalam menjamak terdapat perbuatan
menyia-nyiakan salah satu dari dua waktu sholat, yaitu
mengosongkan waktu tersebut dari aktivitas sholat yang seharusnya.
Dikecualikan yaitu orang yang berhaji di Arofah dan Muzdalifah,
dan orang yang dengan menjamak ia bisa sholat berjamaah, dan
orang yang saat hadas langgeng-nya berhenti, dan orang yang
terbuka auratnya, maka menjamak adalah lebih utama bagi mereka.
Begitu juga, menjamak adalah lebih utama dilakukan bagi seseorang
yang tidak menyukainya dan ia ragu tentang boleh tidaknya atau ia
termasuk seorang panutan, dan lain-lain. Adapun bagi orang yang
kuatir tidak bisa wukuf atau menyelamatkan tawanan jika ia tidak
menjamak, maka ia wajib menjamak pada saat demikian ini, seperti
yang dikatakan oleh Ziyadi.
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املعتمدعلىوظلمةالرقيقالطنيوهوووحلمبرضاجلمعوميتنعالشرقاويقال]فرع[
متأخرونمجعوضبطبهاألرفقويراعىوتأخرياً تقدمياً باملرضجوازهواختريالزياديوقال

وقالثيابهيبلحبيثاملطركمشقةوقتهيففرضكلفعلمعهيشقمابأنههنااملرض
وهوالفريضةيفاجللوستبيححبيثذلكعلىزيادةظاهرةمشقةمنبدالآخرون
األوجه

[CABANG]

Syarqowi mengatakan, “Tidak diperbolehkan menjamak
karena sakit, becek, dan gelap, sebagaimana yang dinyatakan oleh
pendapat muktamad.”

Ziyadi berkata, “Boleh menjamak sebab sakit adalah
pendapat yang dipilih dan lebih bijak, baik menjamak takdim atau
takhir.”

Ulama mutaakhirun membatasi sakit yang memperbolehkan
menjamak, sekiranya sakit tersebut mempersulit melakukan setiap
kefardhuan di waktunya seperti kesulitan yang disebabkan hujan
sekira pakaian akan menjadi basah kuyup.

Ulama lain mengatakan, “Batasan sakit yang
memperbolehkan jamak disyaratkan sekiranya sakit tersebut
menyebabkan kesulitan nyata lebih dari hanya sebatas kesulitan
melakukan kefardhuan di waktunya, misalnya, sakit tersebut
memperbolehkan duduk dalam sholat fardhu.” Pendapat ini adalah
yang aujah.

صحتهايفخمتلفاً عبادةأدىمنأناحملتاجحتفةعننقالً املعنيفتحيفذكر]خامتة[
الزمهاللقائلتقليدغريمن عبثعليهاإقدامهألنإعاد

[KHOTIMAH]

Disebutkan di dalam kitab Fathu al-Mu’in dengan mengutip
dari kitab Tuhfah al-Muhtaj bahwa orang yang telah melakukan
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suatu ibadah yang masih diperselisihkan tentang sah tidaknya, tanpa
ia bertaklid kepada ulama yang berpendapat tentang keabsahannya,
maka ia wajib mengulangi ibadah tersebut karena melakukan ibadah
tersebut tanpa bertaklid demikian tergolong ceroboh (menerjang
batasan).

C. Syarat-syarat Qosor

القصرشروطيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat qosor sholat.

ولويقيناً أي) مرحلتنيسفرهيكونأن(أحدهاعشرأحدبل) سبعةالقصرشروط(
بسريومهاحبرأوبريفقطعهاسواءاخلطوةأهلمنلكونهحلظةيفاملسافةهذهقطع

يومأوكذلكليلتنيأومعتدلنييومنيمسريةباألمحالاملثقلةاحليواناتأياألثقال
والشربواألكلالسريأيوالرتحالالنزولأياحلطاعتبارمعمعتدلنيغريولووليلة
ونصفساعةوعشرينباثنتنيالشرباملسيعلىوقدرهاالغالبةالعادةعلىذلكوغري

Syarat-syarat qosor sholat ada 7 (tujuh), bahkan 11 (sebelas),
yaitu:

1. Bepergian berlangsung sejauh 2 marhalah secara yakin
meskipun disela-selai berhenti sebentar (spt; beristirahat)
karena musafir mungkin menempuh dengan berjalan kaki,
baik berhentinya tersebut di daratan atau lautan. Jarak 2
marhalah dengan mengendarai hewan beserta muatannya
adalah perjalanan selama 2 hari atau 2 malam yang seukuran
waktu biasanya, atau 1 hari dan 1 malam meskipun tidak
seukuran waktu biasanya, yang mana lamanya ini mencakup
juga lamanya istirahat, perjalanan, makan, minum, dan
aktivitas kebiasaan lain pada umumnya. Ali Syabromalisi
mengukur 2 marhalah dengan ukuran perjalanan yang
ditempuh selama 22 ½ jam.
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كماالواقعيفمباحاً يكنملوإنظنهيفأي) مباحاً (سفرهأي) يكونأن(يهاثان) و(
معهمنيعلموملبلدةبأوظلماً إنسانقتلفيهمكتوباً يرسلأنهاألمراءلبعضيقع

لشخصتبعاً معينةجلهةخرجلووكذاظنهيفمباحسفرهألنفيقصربذلكاملكتوب
سفرهسببيعلموال

2. Bepergian yang ditempuh adalah bepergian yang mubah
(boleh) menurut dzon (sangkaan) musafir meskipun menurut
kenyataannya bepergian tersebut tidak mubah seperti yang
dilakukan oleh sebagian pemerintah, yakni pemerintah
mengirim utusan untuk menyampaikan surat yang
didalamnya ada perintah untuk membunuh secara dzalim
atau merampok wilayah tertentu, sedangkan utusan tersebut
tidak mengetahui isi surat, maka ia diperbolehkan
mengqosor sholat karena bepergian yang ia lakukan adalah
mubah menurut dzon (sangkaan)-nya. Begitu juga,
diperbolehkan mengqosor bagi seseorang yang bepergian ke
arah tertentu karena mengikuti orang lain dan ia sendiri tidak
mengetahui alasan bepergian yang dilakukan oleh orang lain
tersebut.

اهللاصلىقربهكزيارةواملندوبحجكسفرالواجبفيشملاحلرامقابلماباملباحواملراد
لكنفقطواحدمعوكذامنفرداً أواملوتىأكفانيفالتجارةكسفرواملكروهوسّلمعليه

صارحبيثتعاىلباهللاأنسهكانإننعمللمنفردالكراهةمنأخفهذايفالكراهة
حاجةدعتلووكذاذكرماحقهيفيكرهملالرفقةمعغريهكأنسالوحدةمعأنسه
كسفرالطرفنياملستويواملباحغوثهميلحقهالحدإىلالرفقةعنواالنفرادالبعدإىل

ذلكغرييفالتجارة

Yang dimaksud dengan mubah adalah hukum yang
membandingi hukum haram sehingga mencakup wajib,
seperti bepergian karena haji, dan sunah, seperti berziarah ke
makam Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, dan
makruh, seperti bepergian karena berdagang kain kafan atau
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bepergian sendirian, atau bepergian dengan ditemani satu
teman saja tetapi hukum makruh dalam bepergian yang
ditemani satu teman saja adalah lebih ringan kemakruhannya
daripada bepergian sendirian. Akan tetapi, apabila musafir
senang dengan ditemani Allah ta’ala sekiranya rasa
senangnya tersebut seperti rasa senangnya seseorang
bepergian bersama teman-temannya maka bepergian
sendirian tidak dimakruhkan baginya. Begitu juga, apabila
musafir memiliki hajat atau perlu menjauh dan menyendiri
dari teman-temannya sampai batas dimana ia tidak akan
mendapati pertolongan mereka maka bepergian sendirian
baginya tidak dimakruhkan.

Adapun hukum mubah yang menyamai dua sisi hukum
adalah seperti bepergian karena berdagang selain kain kafan,
misalnya, musafir bepergian sendirian karena berdagang
mencari rizki untuk menafkahi keluarga maka hukum
bepergiannya tersebut mubah, dengan artian, bisa makruh
dilihat dari sisi bepergian sendirian dan wajib dilihat dari sisi
menafkahi keluarga.

سفرهألنيقصرفالوليهمنالصيبهربلوكماصورةولوبسفرهللعاصيقصرفال
دابتهأونفسهيتعبأناملعصيةسفرومنشرعاً،منهللمنعاملعصيةسفرجنسمن

االبالدرؤيةردالسفروكذاشرعيغرضبالبالركض صحيحبغرضليستأل

Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengqosor bagi
musafir yang bermaksiat dengan kepergiannya meski dari
segi bentuk, seperti shobi (bocah laki-laki) yang melarikan
diri dari walinya maka ia tidak diperbolehkan mengqosor
karena bepergiannya tersebut termasuk jenis bepergian
maksiat sebab adanya larangan menurut syariat. Termasuk
bepergian maksiat adalah bepergian yang meletihkan diri
sendiri atau meletihkan hewan kendaraan sebab dipacu
secara terus menerus tanpa ada tujuan yang dibenarkan
syariat. Begitu juga, termasuk bepergian maksiat adalah
bepergian untuk sebatas melihat-lihat keadaan fisik wilayah
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tertentu karena melihat-lihat ini bukan termasuk tujuan yang
dibenarkan.

Macam-macam Musafir

املعصيةبهقصدوإنبالسفرعاصاألولأقسامثالثةالعاصياملسافرأناعلممث
فإنتوبتهحملسفرهفأولتابإنفهذاأهلهوزيارةالطريققطعبهقصدكأنوغريها

يفقصرياً أوواجلمعكالقصرالسفرطولفيهايشرتطاليتالرخصةيفطويالً الباقيكان
يفقصرياً الباقيكانوإنترخص،امليتةكأكلذلكفيهايشرتطالاليتالرخصة
يرتخصملالسفرطولفيهايشرتطاليتالرخصة

عليهميتنعفالمثالً احلجقاصدوهومخراً شربأوزىنكمنالسفريفعاصوالثاين
الرتخص

ترخصتابفإنمعصيةقلبهمثطاعةأنشأهكأنالسفريفبالسفرعاصوالثالث
ترخصالطريقأثناءيفأسلممثكافراً املسافركانولوقصرياً الباقيكانوإنمطلقاً 

عاصياً كانوإنمعصيةبسببليسسفرهألنالقصرمسافةدونالباقيكانوإن
بالكفر

Ketahuilah sesungguhnya musafir yang bermaksiat dibagi
menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Musafir yang bermaksiat dengan bepergian
meskipun dengan bepergiannya tersebut ia
menyengaja maksiat dan selainnya, misal; musafir
bepergian dengan tujuan merampok (begal) dan
mengunjungi keluarga.

Musafir seperti ini, jika ia menghendaki bertaubat,
maka awal kepergiannya itu adalah letak taubatnya.
Lalu apabila sisa perjalanannya itu jauh dalam
perjalanan memperoleh rukhsoh (kemurahan) yang
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disyaratkan harus jauh, misal rukhsoh menqosor dan
menjamak, atau sisa perjalanannya itu dekat dalam
perjalanan memperoleh rukhsoh yang tidak
disyaratkan harus jauh, misal rukhsoh diperbolehkan
makan bangkai, maka ia diperbolehkan memperoleh
masing-masing rukhsoh. Dan apabila sisa
perjalanannya itu dekat dalam perjalanan
memperoleh rukhsoh yang disyaratkan harus jauh,
maka ia tidak boleh memperoleh rukhsoh tersebut.

2) Musafir yang bermaksiat di dalam perjalanannya,
seperti musafir yang berzina atau minum khomr (di
tengah jalan) padahal ia bepergian bermaksud untuk
semisal berhaji. Maka ia tidak tercegah dari
memperoleh rukhsoh, artinya, ia diperbolehkan
memperoleh rukhsoh (semisal menjamak atau
mengqosor).

3) Musafir yang bermaksiat dengan kepergiannya di
dalam kepergiannya tersebut, misalnya; musafir
mengadakan perjalanan karena melakukan ketaatan,
kemudian ia merubah rencananya menjadi
melakukan maksiat, maka apabila ia bertaubat maka
ia boleh memperoleh rukhsoh secara mutlak
meskipun sisa jarak perjalanannya itu sudah dekat.

Apabila musafir adalah orang kafir, kemudian ia
masuk Islam di tengah-tengah perjalanan, maka ia
boleh memperoleh rukhsoh meskipun sisa jarak
perjalanannya kurang dari jarak diperbolehkannya
mengqosor sholat karena bepergiannya tersebut
bukan sebab maksiat meskipun ia berbuat durhaka
sebab kekufurannya.

نواهااليتالصالةيفأوأصلهمنبهجلاهلقصرفال) القصرجبوازالعلم(ثالثها) و(
كذلكالسفريففنواهاركعتنيالرباعيةظنمناملذكوروكاجلاهلله،عرضخاصألمر
ومثلهالتالعبهإسالمهقربوإناألوىليفخالفبالالصورتنييفصالتهتنعقدفال
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يعيدهاأنهانعقادهاعدممنويعلمذلكمثلجبهلأحديعذرالإذلتفريطهالثانية
املعتمدعلىكذلكوهومقصورة

3. Mengetahui diperbolehkannya mengqosor. Jadi, orang yang
tidak mengetahui sama sekali demikian itu atau tidak
mengetahui tentang sholat yang ia niati, maka ia tidak
diperbolehkan mengqosor sebab kebodohannya. Selain itu,
sholatnya dihukumi tidak sah secara pasti meski ia baru saja
masuk Islam.

Sama seperti di atas, yaitu apabila musafir adalah orang yang
menyangka kalau sholat rubaiah itu terdiri dari 2 rakaat,
kemudian ia meniatkan sholat rubaiah tersebut sesuai
dengan sangkaannya di tengah perjalanan, maka menurut
pendapat muktamad sholatnya dihukumi tidak sah karena
tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahui
jumlah rakaat dari masing-masing sholat. Oleh karena
sholatnya tidak sah, ia harus mengulangi sholat rubaiah
tersebut secara qosor 2 rakaat.

أطلقأوترخصاً نوىسواءركعتنيمثالً الظهرنوىلومامنها) القصرنية(رابعها) و(
لتالعبهتبطلصالتهفإنالرتخصعدممعركعتنينوىلوأما

4. Berniat qosor.

Termasuk niat qosor adalah seseorang berniat Dzuhur 2
rakaat, baik ia berniat tarokhus (memperoleh rukhsoh
mengqosor) atau memutlakkan. Adapun apabila ia berniat
Dzuhur 2 rakaat tanpa disertai tarokhus maka sholatnya batal
sebab talaub (bercanda).

األوىليفاملنويألنهأمتأطلقأواإلمتامنوىفلوالسفرصالةأؤديقاللوماومنها
الثانيةيفواألصل
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Termasuk niat qosor adalah masalah apabila musafir berkata,
أَُؤدِّى َصَالَة السََّفرِ “ (Aku melaksanakan sholat safar),” kemudian

jika ia berniat itmam, artinya, tidak mengqosor atau ia
memutlakkan maka ia mengitmam sholat karena niat qosor
adalah perkara yang diniatkan sebagai niat yang pertama,
sedangkan pada asalnya sholat itu seharusnya berstatus
itmam.

مقصورةالظهرأصلينويتيقولأنومنها

Termasuk niat qosor adalah musafir berkata, “Aku berniat
bahwa aku sholat Dzuhur secara diqosor.”

اجلملةيفالقصرأهلمنألنهصحمتممسافرخلفالقصرنوىولوالزياديقال
أفىتكمالتالعبهصالتهتصحملمتماً علمهفإنالقصرنيةوتلغوأيحالهجهلحيث

انتهىالرمليشيخنابه

Ziyadi berkata, “Apabila ada seorang musafir berniat qosor
sebagai makmum kepada imam yang juga musafir yang
sholat secara itmam, maka sholat qosornya tersebut
dihukumi sah karena imam-nya sendiri termasuk ahli (yang
berhak diperbolehkan) mengqosor sekiranya makmum
tersebut tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang
imam-nya dan niat qosor-nya menjadi tersia-siakan. Apabila
makmum mengetahui kalau imamnya ternyata sholat secara
itmam maka sholat makmum tersebut tidak sah karena talaub
(bercanda), seperti yang difatwakan oleh Syaikhuna Romli.”

األصلألنهنيةإىلحيتاجفالاإلمتامخبالفاألصلخالفألنهالقصرنيةتشرتطوإمنا

Adapun niat mengqosor menjadi syarat dalam mengqosor
sholat karena ia adalah khilaf asli atau tidak sesuai dengan
hukum asal. Berbeda dengan itmam, maka ketika seseorang
hendak sholat misal Dzuhur secara itmam maka ia tidak
perlu berniat itmam karena itmam adalah status asal sholat.



15

Berniat mengqosor dilakukan bersamaan dengan takbiratul
ihram sebagaimana niat asal sholat juga diharuskan
dilakukan bersamanya.

ينفعهملاإلحرامبعدنواهفلوالنيةكأصلمعهأي) اإلحرامعند(القصرنيةوتكون

Jadi, apabila musafir berniat mengqosor setelah takbiratul
ihram maka tidak ada pengaruhnya, artinya, ia tetap
melaksanakan sholat secara itmam, bukan qosor.

املكتوبةوهيوالعشاءوالعصرالظهروهي) رباعيةالصالةتكونأن(خامسها) و(
أصلهاقصرإنجوازاً قصرهافلهواملعادةالصيبصالةفدخلتنفالً وقعتوإنأصالة
وجوباً أمتهاأمتهافإناألوىلوهو

5. Sholat yang diqosor adalah sholat-sholat rubaiah, yaitu
sholat-sholat yang terdiri dari 4 (empat) rakaat. Mereka
adalah Dzuhur, Ashar, dan Isyak. Menurut asalnya, sholat-
sholat ini merupakan sholat-sholat maktubah (yang
difardhukan) meskipun jatuh berstatus sebagai sholat sunah
sehingga mencakup sholatnya shobi dan sholat mu’adah,
artinya, diperbolehkan mengqosor sholat mu’adah jika
memang sholat yang pertama telah diqosor. Ini adalah yang
lebih utama daripada mengitmam sholat mu’adah ketika
sholat pertama telah dilakukan secara qosor. Sebaliknya,
apabila sholat pertama telah dilakukan secara itmam maka
sholat mu’adah-nya wajib dilakukan juga secara itmam.

كأنفيهاسفرهانتهىفلوالصالةأي) متامهاإىل(يقيناً أي) السفردوام(سادسها) و(
األوىليفالرخصةسببلزوالأمتانتهائهيفشكأوإقامتهدارفيهاهوسفينةبلغت

الثانيةيففيهوللشك

6. Tetap berlangsungnya safar/bepergian sampai selesai dari
sholat. Oleh karena ini, apabila safar berakhir di tengah-
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tengah saat melakukan sholat, misalnya perahu yang dinaiki
musafir telah sampai di wilayah mukimnya, atau ia ragu
apakah perahunya sudah sampai di wilayah mukimnya atau
belum, maka ia wajib meneruskan sholatnya tersebut secara
itmam karena faktor yang menghasilkan rukhsoh telah tiada
atau karena keraguan.

كأنقلوإنأي) صالتهمنجزءيف(مسافرأومقيم) مبتميقتديالأن(سابعها) و(
أومجعةيفأوحلظةولوبهائتمفلوبهاقتدائهعقبهوأحدثولوالصالةآخرأدركه
انفردإذاركعتنييصلياملسافربالماسئلملاعباسابنعنرويملااإلمتاملزمهصبح
الشرعيةالطريقةأيالسنةتلكجوابهيففقالمبقيم؟ائتمإذاوأربعاً 

7. Musafir yang mengqosor sholat tidak bermakmum kepada
imam yang sholat secara itmam, baik imam tersebut adalah
orang yang mukim atau musafir dan meskipun
bermakmumnya tersebut di bagian sholat yang hanya
sebentar, misal; makmum mendapati imam di akhir sholat
sekalipun makmum telah berhadas setelah baru saja
bermakmum. Oleh karena itu, apabila makmum yang
mengqosor bermakmum kepada imam yang mengitmam
meskipun hanya sebentar atau di dalam sholat Jumat atau
Subuh maka wajib atas makmum tersebut untuk mengitmam
sholatnya karena berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang
ketika itu ia ditanya, “Mengapa musafir sholat dua rakaat
ketika munfarid dan sholat empat rakaat ketika bermakmum
kepada imam yang mukim?” ia menjawab, “Memang
demikian itu adalah aturan syariatnya.”

اإلمامبانإنالقصرلهجازالقصرهوفنوىالقصرنيةيفكوشمبسافراقتدىولو
اإلمتاملزمهحالهيتبنيملأومتمأنهبانفإنالقصراملسافرحالمنالظاهرألنقاصراً 

Apabila musafir A bermakmum kepada musafir B dan
musafir A ragu tentang apakah musafir B mengqosor
sholatnya atau tidak, lalu musafir A berniat mengqosor,
maka niat qosor-nya ini diperbolehkan jika memang terbukti
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kalau imam/musafir B mengqosor sholatnya karena menurut
keadaan yang ada, seorang musafir biasanya akan
mengqosor sholatnya. Akan tetapi, jika imam/musafir B
terbukti melakukan sholatnya secara itmam atau tidak
diketahui keadaan sebenarnya tentang apakah ia mengqosor
atau tidak, maka wajib atas musafir A menyelesaikan
sholatnya secara itmam.

لهجازأمتمتوإالقصرتقصرإنقالكأناإلمامنيةعلىالقصرنيةعلقولو
مايظهرملأواإلمامأمتإناإلمتامولزمهبالواقعتصريحهذاألناإلمامقصرإنالقصر

احتياطاً اإلمتامفيلزمهاإلمامنواه

Apabila musafir A mentakliq (menggantung) niat qosor-nya
pada niat imam/musafir B semisal musafir A berkata, “Jika
imam/musafir B mengqosor sholatnya maka aku mengqosor
sholatku, dan jika ia tidak mengqosor sholatnya maka aku
menyelesaikan sholatku secara itmam,” maka diperbolehkan
bagi musafir A mengqosor sholatnya jika imam/musafir B
tersebut juga mengqosor sholatnya karena demikian ini
hanya mencari kejelasan tentang keadaan kenyataannya dan
wajib atas musafir A menyelesaikan sholatnya secara itmam
jika imam/musafir B terbukti menyelesaikan sholatnya
secara itmam. Jika imam/musafir B tidak jelas niatnya,
artinya, tidak diketahui apakah ia mengqosor atau itmam,
maka wajib atas musafir A untuk mengitmam sholatnya demi
ihtiyat (berhati-hati).

بقى من شروط القصر أربعة أشياء األول قصد موضع معلوم من حيث املسافة ) تنبيه(
بأن يعلم أن مسافته مرحلتان فأكثر سواء كان معينا كبيت املقدس أو غري معني كالشام 
أو ليس املراد به معلوم العني ألن ذلك ليس بشرط بل املدار على علمه بطول السفر ىف 

لتني فأكثر كقوله أنا ذاهب إىل الشام ومن ذلك طالب آبق ابتدائه بأن يقصد قطع مرح
ا مىت ختلصت من زوجها رجعت  علم أنه ال جيده ىف دون مرحلتني وإذا نوت الزوجة أ
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أو العبد أنه مىت عتق رجع فال يقصران قبل مرحلتني ويقصران بعدمها ولو تبعت الزوجة 
أمريه ومل يعرف كل واحد منهم زوجها أو العبد سيده أو اجلندى وهو املقاتل للكفار

مقصده فال قصر له قبل بلوغه مرحلتني فإن بلغهما قصر فلو نوى كل واحد منهم 
مسافة القصر وحده دون متبوعه مل يقصر ألن نيته كالعدم نعم اجلندى غري املثبت ىف 

ر الديوان له القصر ألنه ليس حتت يد األمري وقهره خبالف املثبت ىف الديوان ألنه مقهو 
حتت يد األمري كبقية اجليش وأما اهلائم وهو من ال يدرى أين يتوجه فال قصر ما دام 

قاله الزيادىهائما وإن طال تردده ألن سفره معصية إذ اتعاب النفس لغري غرض حرام 

[TANBIH]

Selain syarat-syarat qosor sebagaimana yang telah
disebutkan, masih ada 4 (empat) syarat lainnya, yaitu:

1. Musafir menyengaja tempat tujuan yang diketahui (maklum)
dari arah rute perjalanannya sekiranya jauh perjalanannya
tersebut diketahui telah mencapai 2 marhalah atau lebih, baik
tempat tujuannya tersebut mu’ayyan (khusus), seperti Baitul
Muqoddas, atau ghoiru mu’ayyan (tidak khusus), seperti
Syam. Yang dimaksud dengan tempat tujuan yang diketahui
bukan berarti tempat yang diketahui lokasinya secara pasti
karena demikian ini tidak menjadi syarat. Melainkan, yang
menjadi syarat adalah sekiranya musafir mengetahui jauhnya
perjalanan yang akan ia tempuh di awal perjalanannya sekira
ia akan menyengaja pergi sejauh 2 marhalah atau lebih,
seperti ia berkata, “Aku pergi ke Syam.” Dari sini,
dimengerti bahwa bagi musafir yang pergi karena mencari
istri atau budak yang minggat disyaratkan harus tahu kalau ia
tidak akan menemukan mereka di tempat yang jaraknya
masih kurang dari 2 marhalah. Ketika istri minggat (tidak
tahu tempat tujuan) dan ia menyengaja bahwa ketika ia
selamat dari penganiayaan suami maka ia akan pulang, atau
ketika budak minggat dan menyengaja bahwa ketika ia
merdeka maka ia akan pulang, maka masing-masing dari
mereka berdua tidak diperbolehkan mengqosor sebelum



19

jarak yang ditempuhnya telah mencapai 2 marhalah dan
boleh mengqosor jika jarak yang ditempuhnya telah
mencapainya.

Apabila istri mengikuti suami, atau budak mengikuti tuan,
atau prajurit mengikuti komandan, dan masing-masing dari
suami, tuan, dan komandan pergi bermaksud memerangi
kaum kafir, sedangkan masing-masing dari istri, budak, dan
prajurit tidak mengetahui maksud dan tujuan panutannya
tersebut, maka istri, budak, dan prajurit tersebut tidak boleh
mengqosor sebelum mencapai 2 marhalah dan boleh
mengqosor setelah mencapainya.
Apabila masing-masing dari istri, budak, dan prajurit
menyengaja perjalanan sejauh 2 marhalah, sementara suami,
tuan, dan komandan tidak menyengajanya, maka istri, budak,
dan prajurit tersebut tidak boleh mengqosor karena niatnya
tidak berarti, kecuali prajurit yang tidak tercatat namanya
dalam daftar pasukan maka ia boleh mengqosor sendiri
karena ia tidak berada di bawah kekuasaan dan perintah
komandan itu, berbeda dengan prajurit yang tercatat
namanya dalam daftar pasukan maka ia berada di bawah
kekuasaan dan perintah komandan.

Haim, yaitu musafir yang tidak mengetahui ke arah mana ia
pergi, tidak diperbolehkan mengqosor selama ia masih tidak
mengetahui arah kepergiannya meskipun kebingungannya
tersebut berlangsung hingga ia telah mencapai jarak yang
jauh karena kepergiannya tersebut tergolong maksiat sebab
meletihkan diri sendiri tanpa ada tujuan yang dibenarkan
dihukumi haram, seperti yang dikatakan oleh Ziyadi.

والرتدد ىف أنه يقصر أو والثاىن التحرز عما يناىف نية القصر ف دوام الصالة كنية اإلمتام 
و نوى اإلمتام بعد نية القصر أو يتم والشك ىف نية القصر وإن تذكر ىف احلال أنه نواه فل

تردد ىف أنه يقصر أو يتم بعد نية القصر مع اإلحرام أو شك ىف نية القصر فال قصر ىف 
مجيع ذلك
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2. Menjauhi perkara-perkara yang menafikan atau meniadakan
niat qosor selama sholat qosor berlangsung. Perkara-perkara
tersebut diantaranya seperti niat itmam, bingung antara akan
mengqosor atau mengitmam, ragu tentang apakah sudah
berniat qosor atau belum meskipun sesegera disusul dengan
ingat telah berniat qosor. Sebaliknya, apabila musafir berniat
itmam setelah ia berniat qosor, atau ia bingung antara akan
berniat qosor atau itmam setelah ia berniat qosor bersamaan
takbiratul ihram, atau ia ragu apakah ia telah berniat qosor
atau belum, maka ia tidak boleh menyelesaikan sholatnya
secara qosor.

رة وجتارة وحج ال جمرد التنزه أى التباعد من الثالث أن يكون سفره لغرض صحيح كزياو 
البيوت إىل البساتني مثال ورؤية البالد فإن ذلك ليس من الغرض الصحيح ألصل السفر 
خبالف ما لو كان ملقصده طريقان طويل وقصري وسلك الطويل لغرض التنزه فإنه يكون 

ك الطويل عرضا صحيحا للعدول عن القصري إىل الطويل فيقصر حينئذ وكذا لو سل
رد القصر  لغرض ديىن كزيارة وصلة رحم أو دنيوى كسهولة الطريق وأمنه ال إن سلكه 

أو مل يقصد شيأ ألنه طول على نفسه الطريق من غري غرض معتد به

3. Kepergian musafir dilakukan karena tujuan yang dibenarkan
menurut syariat, seperti; berziarah, berdagang, berhaji, bukan
karena tujuan sekedar keluar menjauhi rumah menuju kebun
(piknik, tamasya), atau sekedar pergi melihat-lihat kondisi
fisik kota tertentu, karena tujuan-tujuan ini tidak dibenarkan
bagi asal kepergiannya. Berbeda dengan masalah apabila
tempat tujuan memiliki dua rute, yaitu rute jauh (2 marhalah
atau lebih) dan dekat (kurang dari 2 marhalah), kemudian
musafir memilih rute jauh karena sekalian jalan-jalan maka
demikian ini termasuk tujuan yang dibenarkan karena ia
hanya berpindah dari rute dekat ke rute jauh sehingga ia
tetap diperbolehkan mengqosor. Begitu juga, apabila ia
memilih rute jauh karena ada tujuan baik menurut agama,
seperti; berziarah, silaturrahmi, atau karena ada tujuan baik
duniawi, seperti; medan jalan yang mudah dilewati dan
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aman, maka ia diperbolehkan mengqosor. Akan tetapi,
apabila musafir memilih rute jauh dengan tujuan hanya agar
diperbolehkan mengqosor atau tidak memiliki tujuan apapun
atas pilihannya tersebut, maka ia tidak diperbolehkan
mengqosor sholat karena ia memilih rute jauh tanpa didasari
tujuan yang dibenarkan.

الرابع جماوزة البلد مثال إن مل يكن له سور خمتص به أو جماوزة سوره إن كان له سور  و 
كذلك والسور هو البناء احمليط بالبلد

4. Telah melewati kota jika memang kota tersebut tidak
memiliki batas tertentu kota atau telah melewati batas
tertentu kota jika memang memilikinya. Pengertian batas
tertentu kota adalah bangunan yang mengelilingi kota
tertentu.

مبدأ سفره جماوزة سور خمتص ببلده جهة مقصده فإن واحلاصل أن املسافر من العمران
مل يوجد له سور كذلك فمجاوزة اخلندق قاله حممد بن يعقوب وىف القاموس اخلندق  

وهى القوصرة كجعفر حفري حول أسفار املدن فإن مل يوجد خندق فمجاوزة القنطرة 
أمام البلد الذى خيرج منه فإن مل يوجد شيئ من ذلك فمجاوزة العمران

Kesimpulannya adalah bahwa permulaan safar dari musafir
yang berasal dari keramaian adalah melewati batas-batas
tertentu kota yang searah dengan tempat tujuan. Apabila
tidak ditemukan adanya batas tertentu kota maka permulaan
safar dari musafir adalah melewati khondaq/parit-parit,
seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Yakqub.
Disebutkan di dalam kitab al-Qomus, “Kata ‘ قدَ نْ اخلَْ  ’ sewazan

dengan lafadz -yaitu parit-parit yang mengelilingi kota ,’َجْعَفر‘

kota tertentu.” Apabila tidak ditemukan adanya khondaq,
maka permulaan safar dari musafir adalah melewati
qontoroh, yaitu bangunan tinggi (semacam gapuro) yang
terletak di depan kota yang biasanya orang-orang keluar
masuk kota melaluinya. Apabila tidak ditemukan apapun,
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artinya tidak ditemukan adanya batas tertentu kota, khondaq,
atau qontoroh, maka permulaan safar dari musafir adalah
melewati keramaian.

املسافر من اخليام مبدأ سفره جماوزة تلك اخليام ومرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان و 
بط إن كان ىف ربوة بضم الراء على األكثر مع جماوزة عرض واد إن سفر ىف عرضه ومه

والفتح لغة بىن متيم والكسر لغة وهى املكان املرتفع ومصعد إن كان ىف وهدة أى أرض 
واملسافر من حمل ال عمران به وال خيام مبدأ سفره منخفضة هذا إن اعتدلت الثالثة 

جماوزة رحله أى مأواه ىف احلضر ومرافقته وهذا كله ىف سفر الرب

Adapun musafir yang dari kota perkemahan, maka
permulaan safar baginya adalah melewati perkemahan
tersebut beserta tempat-tempat di sekitarnya, seperti; tempat
sampah, tempat bermain anak-anak; beserta melewati
luasnya jurang jika musafir harus melakukan perjalanan di
dalam luasnya jurang tersebut (karena kota perkemahan
memang berada di tanah berjurang), dan beserta melewati
turunan jika musafir harus melaluinya (karena kota
perkemahan memang berada di dataran tinggi), dan beserta
melewati tanjakan jika musafir harus melaluinya (karena
kota perkemahan memang berada di dataran rendah).
Menyertakan melewati luas jurang, turunan, dan tanjakan,
sebagai awal permulaan safar adalah jika memang ketiga
medan ini berukuran sedang, artinya, tidak sangat luas, tidak
sangat turun, dan juga tidak sangat tinggi.

Adapun musafir yang melakukan perjalanan dari tempat
yang tidak ada keramaian dan perkemahan penduduk disana,
maka permulaan safar baginya adalah dengan melewati
rumah tempat tinggalnya sendiri beserta sekelilingnya.

Tiga batasan awal permulaan safar di atas diperuntukkan
bagi musafir yang mengadakan safar di daratan.
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وأما سفر البحر املتصل ساحله بالبلد فاملعترب جرى السفينة أو الزورق إليها آخر مرة إن  
مل يصل إىل كان هلا زورق فيرتخص من بالسفينة ومن بالزورق ومبجرد جرى الزورق وإن

السفينة وإن مل تسر بالفعل وأما ما دامت تذهب وتعود فال يرتخص وحمل هذا إن مل 
جتر حماذية للبلد فإن جرت حماذية هلا فال بد من مفارقة العمران وفارق ما مر ىف الرب بأن 

العرف ال يعده هنا مسافرا إال بذلك وينتهى سفره بوصوله إىل ما شرطت جماوزته 

Adapun safar di laut yang tepi lautnya menurut ‘urf gandeng
dengan kota, maka musafir tidak boleh tarokhus (dengan
qosor atau jamak) kecuali ketika ia telah keluar dari kota
tersebut dan kapal yang ia naiki telah berjalan atau sampan
yang ia naiki telah berjalan menuju kapal untuk terakhir
kalinya.

Apabila kapal memiliki sampan, maka musafir yang berada
di kapal atau yang berada di sampan boleh bertarokhus
meskipun sampan tersebut berjalan belum sampai pada kapal
sekalipun secara nyata belum berjalan.

Adapun apabila sampan masih bolak-balik (pergi pulang)
antara kapal dan kota maka musafir yang berada di sampan
tersebut belum boleh bertarokhus.

Hal ini, maksudnya, diperbolehkan bertarokhus saat setelah
naik kapal yang telah berjalan, adalah ketika kapal tidak
berjalan berhadapan dengan kota, tetapi ketika kapal berjalan
berhadapan dengan kota maka agar diperbolehkan
bertarokhus, kapal tersebut harus telah berpisah dari
keramaian kota karena ‘urf tidak menganggap seseorang itu
sebagai musafir kecuali ketika ia telah naik kapal dan kapal
telah berpisah dari keramaian kota. Safar dari musafir ini
akan berakhir ketika ia telah sampai pada batasan yang
disyaratkan harus dilewati.
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Macam-macam Rukhsoh dalam Safar

لشرح الصغري املسمى بالعزيز أن الرخص ذكر النووى ىف الروضة والرافعى ىف ا) خامتة(
املتعلقة بالسفر الطويل أربع القصر والفطر ومسح اخلف ثالثة أيام واجلمع على األظهر 
والذى جيوز ىف القصري أيضا أربع ترك اجلمعة وأكل امليتة وليس خمتصا بالسفر والتيمم 

يد على هذه األربعة واسقاط الفرض به وليس خمتصا بالسفر أيضا والتنفل على الدابة وز 
أمور منها سفر املودع بالوديعة بعذر وسفر الزوج باحدى نسائه بقرعة ذكره الشرقاوى 

[KHOTIMAH]

Nawawi menyebutkan di dalam kitab ar-Roudhoh dan Rofii
di dalam kitab Syarah Soghir yang diberi judul al-Aziz;

Rukhsoh-rukhsoh yang berhubungan dengan safar jarak jauh ada 4
(empat), yaitu:

1) Mengqosor
2) Berbuka puasa
3) Mengusap muzah (sepatu) selama tiga hari
4) Menjamak sebagaimana menurut pendapat adzhar.

Adapun rukhsoh-rukhsoh yang berhubungan dengan safar jarak
dekat juga ada 4 (empat), yaitu:

1) Meninggalkan sholat Jumat
2) Makan bangkai

Tetapi dua rukhsoh ini diperbolehkan tidak hanya sebab
bepergian saja.

3) Tayamum. Rukhsoh ini juga tidak dikarenakan safar saja.
4) Melakukan sholat sunah di atas kendaraan.

Sampai sini perkataan Nawawi dan Rofii berakhir.

Masih ada beberapa rukhsoh lain yang berhubungan dengan safar
jarak dekat, di antaranya:
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5) Diperbolehkannya mengadakan safar bagi orang yang
dititipi sambil membawa barang titipan.

6) Diperbolehkannya suami pergi bersama salah satu dari istri-
istrinya dengan cara diundi.

Tambahan 2 rukhsoh di atas disebutkan oleh Syarqowi.

Mengqosor atau Mengitmam?

القصر للمسافر أفضل إن بلغ سفره ثالث مراحل وليس مدميا له وال مالحا أى ) فرع(
سفانا معه عياله ىف السفينة وإال فاإلمتام أفضل بل يكره له القصر كما نقله املاوردى عن 
الشافعى فيما إذا مل يبلغ ثالث مراحل إال ىف صالة اخلوف فالقصر أفضل وإمنا كان 

ذا مل يبلغها للخروج من خالف أىب حنيفة فإنه يوجب اإلمتام عدم القصر أفضل فيما إ
إن مل يبلغها والقصر إن بلغها وكذا اإلمتام على مالح يسافر ىف البحر ومعه عياله ىف 
سفينته وفيمن يدمي السفر مطلقا كالساعى للخروج من خالف أمحد فإنه أوجب اإلمتام 

لو أخر الصالة إىل أن بقى من وقد جيب القصر كما عليهما رضى اهللا عن اجلميع 
وقتها ما ال يسعها إال مقصورة فإنه جيب عليه حينئذ القصر وقد جيب القصر واجلمع 
معا فيما إذا أخر الظهر مع العصر ليجمعهما مجع تأخري وضاق وقت العصر عن 

ما تامتني بأن مل يبق منه إال ما يسع أربع ركعات فيجب قصرمها ومجعهما  اإلتيان 

[CABANG]

Mengqosor adalah lebih utama jika safar yang ditempuh
oleh musafir telah mencapai 3 marhalah serta ia bukan orang yang
terus menerus mengadakan safar dan juga bukan seorang nahkoda
yang membawa keluarganya bersamanya di kapal yang dikemudi
olehnya itu. Sebaliknya, apabila safar yang ditempuh musafir belum
mencapai 3 marhalah, atau apabila ia adalah orang yang selalu
mengadakan safar jarak jauh, atau apabila ia adalah seorang nahkoda
yang membawa keluarganya bersamanya di kapal yang dikemudi
olehnya itu, maka baginya itmam adalah yang lebih utama, bahkan
dimakruhkan baginya mengqosor, sebagaimana keterangan yang
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dikutip oleh Mawardi dari Imam Syafii perihal hukum mengqosor
bagi musafir yang safar-nya belum mencapai 3 marhalah, kecuali
dalam sholat khouf, maka mengqosor adalah yang lebih utama.

Alasan mengapa mengqosor tidak lebih utama dalam safar
yang kurang dari 3 marhalah adalah karena keluar dari perbedaan
Abu Hanifah karena ia mewajibkan atas musafir mengitmam sholat
ketika safar-nya belum mencapai 3 marhalah dan mewajibkan
atasnya mengqosor ketika safar-nya telah mencapainya.

Alasan mengapa mengqosor tidak lebih utama bagi musafir
yang menjadi nahkoda yang membawa keluarganya bersamanya di
kapal yang dikemudi olehnya dan bagi musafir yang terus menerus
mengadakan safar secara mutlak, seperti musafir yang berjalan kaki,
adalah karena keluar dari perbedaan Imam Ahmad karena ia
mewajibkan atas dua msuafir ini untuk mengitmam sholat.

Mengqosor terkadang dihukumi wajib, seperti masalah
apabila musafir mengakhirkan sholat sampai waktu yang tersisa tidak
cukup untuk digunakan melakukan sholat secara itmam, tetapi hanya
cukup melakukannya secara qosor maka saat demikian ini
diwajibkan mengqosor.

Mengqosor dan menjamak terkadang dihukumi wajib secara
bersamaan, seperti masalah apabila musafir mengakhirkan Dzuhur
dan Ashar secara jamak takhir, sedangkan waktu Ashar sudah mepet
dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan Dzuhur dan
Ashar secara itmam, tetapi hanya cukup untuk melakukan keduanya
secara qosor sekiranya waktu yang tersisa hanya cukup untuk
melakukan 4 rakaat, maka mengqosor dan menjamak Dzuhur dan
Ashar diwajibkan saat demikian ini.

والصوم للمسافر أفضل من الفطر إن مل يشق عليه ألن فيه براءة الذمة فإن شق عليه 
عادة فالفطر أفضل أما إذا خشى منه تلف منفعة بأن حلقه منه حنو أمل يشق احتماله

عضو فيجب الفطر فإن صام عصى وأجزأ وحمل جواز الفطر للمسافر إذا رجا إقامة 
يقضى فيها وإال بأن كان مدميا له ومل يرج ذلك فال جيوز له الفطر على املعتمد ألدائه 
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ذا أفطر ىف األيام إىل اسقاط الوجوب بالكلية وقال ابن حجر باجلواز وفائدته فميا إ
الطويلة أن يقضيه ىف أيام أقصر منها انتهى من الشرقاوى والزيادى 

Berpuasa bagi musafir adalah lebih utama daripada berbuka
jika memang ia tidak berat melakukannya karena lebih cepat
terbebas dari tanggungan, yakni, tanggungan puasa. Sebaliknya, jika
ia berat melakukan puasa, misal ia mendapati sakit yang biasanya
berat untuk ditahan, maka berbuka adalah lebih utama daripada
berpuasa baginya.

Ketika musafir takut kehilangan fungsi anggota tubuh jika ia
berpuasa maka ia wajib berbuka, tetapi apabila ia nekat berpuasa
maka ia berdosa dan puasanya telah mencukupi, artinya, tidak perlu
diqodho.

Diperbolehkannya berbuka bagi musafir adalah ketika ia
mengharapkan bermukim di tempat tertentu agar mengqodho puasa.
Jika tidak mengharapkan demikian, misalnya musafir selalu
mengadakan safar dan tidak dimungkinkan baginya bermukim, maka
ia tidak boleh berbuka, sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat
muktamad, karena ia menghadapi aktivitas yang menggugurkan
kewajiban secara utuh (terus menerus). Adapun Ibnu Hajar
mengatakan bahwa musafir yang selalu mengadakan safar
diperbolehkan berbuka agar ketika ia berbuka di hari-hari yang lama
maka ia dapat mengqodho puasa di hari-hari yang lebih sebentar
daripadanya, seperti yang dikutip oleh Syarqowi dan Ziyadi.



28

BAGIAN KEDUA PULUH SATU

SHOLAT JUMAT

A. Syarat-syarat Sah Sholat Jumat

اجلمعةفعلصحةشروطيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah
melaksanakan sholat Jumat.

) الظهروقتيفكلهاتكونأن(أحدها) ستةاجلمعةشروط(

Syarat-syarat sholat Jumat ada 6 (enam), yaitu:

1. Sholat Jumat dilakukan di waktu Dzuhur.

Maksudnya, 2 rakaat sholat Jumat harus jatuh di waktu
Dzuhur.

الركعةيدركمليسلمحىتمعهاستمرإنأنهوعلماإلماممعركعةاملسبوقأدركوإذا
الوقتيفكلهااجلمعةلتقعاملفارقةنيةعليهوجبأدركهافارقهوإنالوقتيفالثانية

سالمهقبلصدقهالقلبيفوقعفاسقأوعدلخبربظناً أويقيناً الوقتخرجفإن
جلمعةتابعةمجعتهكانتوإناألربعنيمنكغريهاستئنافاً البناءالظهرعليهوجب

بناءظهراً وإمتامهاذلكيسننعماإلمتامنيةإىلحيتاجوالبالقراءةيسرفحينئذصحيحة
مامتحتم معاحلضركصالةأقصرمهاعلىأطوهلمابناءفوجبواحدوقتصالتاأل
القدرةمعالوقتعنالصالةبعضإخراجإىليؤديألنهاالستئنافجيوزوالالسفر
فيهإيقاعهاعلى

Ketika makmum masbuk telah mendapati satu rakaat
bersama imam dan ia tahu kalau ia terus bersama imam sampai imam
mengucapkan salam, ia tidak akan mendapati rakaat kedua di waktu
Dzuhur, dan apabila ia mufaroqoh (berpisah) dari imam, ia bisa
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mendapati rakaat kedua, maka wajib atasnya berniat mufaroqoh agar
seluruh 2 rakaat sholat Jumat-nya jatuh di waktu Dzuhur. Kemudian
apabila makmum masbuk tersebut meyakini atau menyangka kalau
waktu Dzuhur telah habis melalui berita yang disampaikan oleh
orang lain yang ‘adil atau fasik yang diyakini/disangka kebenarannya
sebelum ia mengucapkan salam, maka ia wajib meneruskan sholat
Jumat-nya secara Dzuhur, bukan mengawali sholat Dzuhur,
meskipun sholat Jumat-nya tersebut mengikuti sholat Jumat yang
sah. Ketika ia meneruskan sholat Jumat-nya secara Dzuhur, ia
memelankan bacaan dan tidak perlu berniat itmam, tetapi disunahkan
berniat itmam.

Mengitmam sholat Jumat dengan diteruskan menjadi Dzuhur
dalam masalah di atas merupakan suatu kewajiban karena sholat
Jumat dan sholat Dzuhur sama-sama terjadi dalam waktu yang sama
sehingga wajib meneruskan sholat yang lebih panjang (sholat
Dzuhur) dari sholat yang lebih pendek (sholat Jumat), seperti
sholatnya orang yang bukan musafir bersama sholatnya musafir.
Tidak boleh melakukan sholat Dzuhur dari awal karena dapat
menyebabkan mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya, padahal
masih ada kemampuan untuk menjatuhkan sebagian sholat tersebut
di waktunya.

معهومناإلمامسلمفلوفيهاألربعونيسلمحىتباقياً الوقتيكونأنبدوالأي
التسليمةاإلمامسلمولواستئنافاً البناءالظهرولزمهماجلمعةفاتتالوقتخارج
منمعهومناإلماممجعةصحتخارجهالباقونوسلمهافيهوثالثونوتسعةاألوىل
فيهاملسلموننقصلووكذامجعتهمتصحفالخارجهاملسلمنيخبالفوالثالثنيالتسعة

سلمأوخارجهوالثالثونالتسعةوهممعهمنوسلمفيهاإلمامسلمكأنأربعنيعن
اإلمامحىتمجعتهمتصحفالأربعنييبلغونوالمعهبعضهم

Maksud dari pernyataan 2 rakaat sholat Jumat harus jatuh di
waktu Dzuhur adalah sekiranya waktu Dzuhur masih ada dan belum
habis sampai 40 orang mengucapkan salam di waktu tersebut. Oleh
karena itu, apabila imam telah mengucapkan salam di waktu Dzuhur,
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sedangkan para makmum mengucapkan salam di luar waktu Dzuhur,
maka para makmum tersebut telah melewatkan sholat Jumat dan
mereka wajib meneruskan sholat Jumat mereka menjadi Dzuhur,
bukan mengawali sholat Dzuhur.

Apabila imam dan 39 makmum telah mengucapkan salam
pertama di waktu Dzuhur, sedangkan para makmum lain
mengucapkan salam pertama di luar waktu Dzuhur, maka sholat
Jumat imam dan 39 makmum tersebut dihukumi sah dan sholat
Jumat para makmum lain dihukumi tidak sah.

Apabila para makmum yang mengucapkan salam pertama di
waktu Dzuhur kurang dari 40 orang, misalnya sholat Jumat hanya
terdiri dari satu imam dan 39 makmum, kemudian imam
mengucapkan salam pertama di waktu Dzuhur, sedangkan 39
makmum tersebut atau 10 makmum dari mereka mengucapkan salam
pertama di luar waktu Dzuhur, maka sholat Jumat mereka semua,
termasuk imam, dihukumi tidak sah.

صالتهتصحاحملدثألندونهحمدثنيكانواإذافيماوحدهلإلماماجلمعةصحتوإمنا
الوقتخارجاجلمعةخبالفالطهورينفقدإذافيما

Adapun perihal hanya sholat Jumat imam saja yang
dihukumi sah adalah dalam masalah apabila para makmum terdiri
dari para muhdis (yang menanggung hadas) sedangkan imam bukan
seorang muhdis, dikarenakan sholatnya seorang muhdis dihukumi
sah ketika ia adalah seorang faqid at-tuhuroini. Berbeda dengan
sholat Jumat yang dilakukan di luar waktu Dzuhur, maka bisa saja
menyebabkan sholat Jumat imam juga dihukumi tidak sah.

2. Sholat Jumat didirikan di tempat yang masih berada di
dalam garis batas kota.

وإنالصالةفيهتقصرالمبحلكانبأنبفضاءولو) البلدخطةيفتقامأن(ثانيها) و(
كانوسواءالقصرسفرمنهينشأماوهومنهااملعدودغريخبالفالبلدبأبنيةيتصلمل

خبالفغريهاأواملساجديفاجلمعةأقيمتوسواءغريمهاأوقصبأوخشبمنالبلد
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ومنهايسمعهاومنوخطبتهاهيسواءتبعاً والاستقالالً فيهاتصحفالالصحراء
مفيهاجلمعةتصحفالجماوزتهقبلاملسافريقصرحبيثالبلدعنانفصلمسجد أل
خرجتحىتوطالتالصفوفاتصلتولوباملسافراجلمعةتنعقدوالمسافرونحينئذ

جماوزتهبعدإالالصالةتقصرالحمليفكانواإنتبعاً اخلارجنيمجعةصحتالقريةعن
اواتصلبصحراءاخليامكانتولواألربعنيعلىزادواوإناجلمعةهلمتصحفالوإال

وإالبهاجلمعةصحتقبلهالصالةتقصروملواحداً بلداً معهاخليامعدتفإنمسجد
وجيباخليامتلكيفاجلمعةتصحملالصحراءمنموضعاً اخليامأهلالزمولوفال

مفالوإالحملهامنالنداءمسعواإنعليهم أبنيةهلموليساملستوفزينهيئةعلىأل
املستوطنني

Syarah sah sholat Jumat yang kedua adalah bahwa sholat
Jumat harus didirikan di tempat yang masih berada di dalam garis
batas kota meskipun tempat tersebut adalah tempat lapang sekiranya
sholat tidak boleh diqosor di tempat tersebut meskipun tidak
terhubung dengan bangunan-bangunan kota.

Berbeda dengan tempat yang tidak berada di dalam garis
batas kota, yaitu tempat yang menjadi awal/permulaan safar yang
memperbolehkan qosor, maka sholat Jumat yang didirikan disana
dihukumi tidak sah.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sholat Jumat
harus didirikan di tempat yang berada di dalam garis batas kota, baik
kota tersebut terdiri dari bangunan-bangunan kayu, bambu, atau
lainnya, dan baik sholat Jumat di dirikan di masjid-masjid atau
selainnya.

Berbeda dengan padang sahara/gurun, maka tidak sah
mendirikan sholat Jumat disana secara mandiri atau mengikuti, baik
mengikuti sholat Jumat-nya, khutbah-nya, dan orang yang
mendengarnya. Termasuk bagian padang sahara/gurun adalah masjid
yang terpisah dari kota sekiranya musafir sudah diperbolehkan
mengqosor sholat sebelum melewati masjid tersebut, maka tidak sah
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mendirikan sholat Jumat di masjid tersebut karena mereka yang
mendirikan sholat Jumat di masjid tersebut sudah disebut sebagai
para musafir sedangkan sholat Jumat tidak sah bersama musafir.

Apabila shof-shof saling terhubung dan panjang hingga ada
beberapa makmum yang keluar dari batas desa/kota maka sholat
jumat mereka yang keluar dari batas tersebut dihukumi sah karena
mengikuti sholat Jumat yang sah (yaitu sholat Jumat yang dilakukan
oleh mereka yang berada di dalam garis batas desa/kota) jika
memang mereka berada di tempat yang tidak diperbolehkan
mengqosor sholat kecuali setelah melewati tempat tersebut. Jika
mereka berada di tempat yang sudah diperbolehkan mengqosor
sebelum melewati tempat tersebut maka sholat Jumat tidak sah bagi
mereka meskipun mereka lebih dari 40 orang.

Apabila perkemahan terhubung dengan padang sahara/gurun
dan ada masjid yang terhubung dengan padang sahara/gurun
tersebut, maka apabila perkemahan dan masjid itu dianggap sebagai
satu kota dan sholat tidak boleh diqosor sebelum melewati masjid
tersebut maka sholat Jumat yang didirikan di masjid tersebut
dihukumi sah. Jika tidak, artinya, sholat sudah boleh diqosor
sebelum melewati masjid tersebut, maka sholat Jumat di masjid
tersebut dihukumi tidak sah.

Apabila penduduk perkemahan menetapi suatu tempat di
padang sahara/gurun maka sholat Jumat yang didirikan di
perkemahan tersebut dihukumi tidak sah. Mereka wajib
melaksanakan sholat Jumat jika mereka mendengar adzan Jumat dari
tempat lain dimana sholat Jumat didirikan. Jika mereka tidak
mendengarnya maka mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat
karena mereka menetapi keadaan seperti mustaufizin1 dan mereka
tidak memiliki bangunan-bangunan seperti penduduk mustautin.

1 Mustaufizin adalah orang-orang yang bersiap-siap mengadakan
safar (perjalanan).
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قريةكلعلىوجبمتباعدةالقرىكانتإنفتواهيفالرئيسحممدالشيخقال]فرع[
وهووالناديالصبيانكملعباملرافقاحتادعدمالبعدوضابطالشروط،مجعتإنمجعة
أيفقرىاختلفتفإنبعضاً بعضهممنواالستعارةالرمادومطرحومتحدثهمالقومحمل
معالشروطجتمعملواليتواحدةقريةذكرفيمافاملتجهاحتدتوإنكثريةقرىفهي
وإالاحلضورعليهاوجبالنداءمسعتفإنالبلدة،كخارجغريهامعهيفاالحتادعدم
انتهىفال

[CABANG]

Syeh Muhammad ar-Rois berkata dalam fatwa-nya, “Apabila
desa-desa saling berjauhan maka wajib atas setiap desa mendirikan
sholat Jumat jika memang masing-masing telah memenuhi syarat-
syarat Jumat. Batasan disebut saling berjauhan adalah sekiranya
tempat serba guna tidak menjadi satu, seperti; tempat bermain, nadi
(tempat pertemuan), tempat pembuangan abu, dan tempat saling
pinjam meminjam. Apabila tempat-tempat serba guna ini tidak
menjadi satu maka desa-desa itu disebut dengan desa-desa yang
banyak. Dan apabila tempat-tempat serba guna ini menjadi satu maka
desa-desa itu disebut dengan satu desa. Adapun misalnya desa A
belum memenuhi syarat Jumat dan tempat serba guna tidak menjadi
satu, maka desa A dihukumi seperti berada di batas luar kota
sehingga jika penduduk desa A mendengar adzan dari desa B maka
wajib atas mereka menghadiri sholat Jumat di desa B dan jika
mereka tidak mendengarnya maka tidak wajib menghadirinya.”

بفتحتنيوهوالسربالبناءومثلالبلدأبنيةعالماتأياخلاءبكسرالبلدخطةيفقوله
األبنيةعنخلتاوإناجلمعةأهلهمافيلزماجلبليفالغارأيوالكهفاألرضيفبيت

Pernyataan mushonnif yang berbunyi ‘خطة البلد’ dengan kasroh

pada huruf /خ/ berarti tanda-tanda bangunan kota. Sama seperti

bangunan adalah yaitu dengan ,’الَسَرب‘ fathah pada huruf /س/ dan /ر/,
berarti rumah di dalam tanah dan gua di gunung. Oleh karena itu,
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sholat Jumat diwajibkan atas penduduk yang tinggal di dua tempat
tersebut sekalipun tidak ada bangunan-bangunannya.

أوداخلهاذراعثالمثائةعلىاملنزلنيبنيمايزيدالوأنعرفاً األبنيةاجتماعويشرتط
الشرقاوينقلهاملسافريفتقدمماجماوزتهبعدإالالصالةفيهتقصرالحمليفخارجها

الرمحاينعن

Bangunan-bangunan disyaratkan harus menjadi satu menurut
‘urf dan antara bangunan tempat tinggal satu dengan bangunan
tempat tinggal selainnya tidak melebihi jarak 300 dzirok yang mana
bagian dalam dan luar bangunan tempat tinggal tersebut berada di
tempat yang tidak diperbolehkan mengqosor sholat di tempat
tersebut kecuali setelah melewatinya, seperti yang telah disebutkan
dalam bab musafir. Demikian ini dikutip oleh Syarqowi dari
Rohmani.

أليبخالفاً املعتمدعلىنائبهأواإلمامإذنعلىتتوقفالاجلمعةإقامةأن) واعلم(
منوخروجاً الفتنةخشيةفيهااستئذانهيندبأنهواألصحابالشافعيوعنحنيفة

اجتهادحملألنهاإلذنمنفيهبدفالتعددهاأمااخلالف

Ketahuilah sesungguhnya mendirikan sholat Jumat tidak
harus atas izin dari imam (Menteri Agama) atau naib-nya
sebagaimana menurut pendapat muktamad. Berbeda dengan Abu
Hanifah yang mengharuskan ada izin darinya. Diriwayatkan dari
Imam Syafii dan para ashab bahwa disunahkan meminta izin kepada
imam atau naib-nya untuk mendirikan sholat Jumat karena kuatir
terjadinya fitnah dan karena keluar dari perbedaan Abu Hanifah.
Adapun mendirikan sholat Jumat lebih dari satu tempat maka harus
berdasarkan izin dari imam atau naib-nya karena masalah ini
melibatkan adanya ijtihad.
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3. Sholat Jumat didirikan secara berjamaah.

إىلمعهيستمربأنبتمامهااألوىلالركعةيفالزياديقال) مجاعةتصليأن(ثالثها) و(
ملأووحدهمنهمكلفأمتأحدثمثركعةباألربعنياإلمامصلىفلوالثاينالسجود
ممنفردينوأمتواالثانيةيفوفارقوهحيدث سالمإىلالعددبقاءيشرتطنعماجلمةأجزأ
إنو اآلخرهوكانوإنانتهىالباقنيمجعةتصحملمنهمواحدأحدثومىتاجلميع
اويلزمهمأماكنهمإىلاألولونذهب ذااهفظهراً وإالأمكنإنمجعةإعاد يلغزو
بيتهيفآخرصالةفبطلتاملسجديفأحدثشخصلنافيقال

Syarat sah melaksanakan sholat Jumat adalah mendirikannya
secara berjamaah. Ziyadi mengatakan bahwa syarat jamaah disini
hanya dalam rakaat pertama saja sekiranya para makmum tetap
bermakmum kepada imam sampai sujud kedua. Oleh karena ini,
apabila sholat Jumat terdiri dari imam dan 40 makmum, mereka telah
mendapat satu rakaat, kemudian imam berhadas, lalu masing-masing
dari 40 makmum tersebut menyelesaikan sholat Jumat sendiri-
sendiri, atau imam tidak berhadas dan masing-masing dari 40
makmum tersebut berniat mufaroqoh di rakaat kedua dan
menyelesaikan sholat Jumat sendiri-sendiri, maka sholat Jumat sudah
mencukupi mereka. Akan tetapi, perlu diingat bahwa disyaratkan
jumlah 40 ini tetap berlangsung sampai semuanya salam sehingga
jika satu makmum saja berhadas sebelum salam maka sholat Jumat
belum mencukupi 39 makmum sisanya, meskipun satu makmum
tersebut adalah yang terakhir menyelesaikan sholat dan meskipun 39
makmum selainnya telah pulang ke masing-masing rumah tinggal
mereka. Apabila satu makmum tersebut benar-benar berhadas
sebelum salam, sementara 39 makmum lain telah pulang ke masing-
masing rumah, maka mereka semua diwajibkan mengulangi sholat
Jumat jika memang memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka
mereka semua wajib sholat Dzuhur. Oleh karena kasus ini, ada suatu
perkataan, “Di kalangan kita (kalangan syafiiah) terdapat satu orang
yang berhadas di masjid, kemudian sholat orang lain yang berada di
rumah tinggalnya menjadi batal.”
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4. Jumlah peserta sholat Jumat adalah 40 peserta.

كانواولواجلواهريفكمااجلنمنولوأيالزياديقال) ربعنيأيكونواأن(رابعها) و(
ملبطالنمجعتهمتصحملالتعلميفقصرأميوفيهمفقطأربعني ملفإنفيقضونصال
قالواحدةدرجةيفأمينيكلهمكانوالوكمامجعتهمصحتقارىءواإلماميقصر

كونهيصحملوإنالرمليشرحيفكمالنفسهصالتهتصحأنكلفشرطالباجوري
للقومإماماً 

Syarat sah melaksanakan sholat Jumat yang keempat adalah
bahwa sholat Jumat didirikan oleh 40 peserta. Ziyadi menambahkan,
meskipun dari golongan jin, seperti yang tertulis dalam kitab al-
Jawahir.

Apabila peserta Jumatan hanya terdiri dari 40 orang saja
sedangkan di antara mereka terdapat satu orang ‘ummi yang ceroboh
dalam hal belajar maka sholat Jumat mereka dihukumi tidak sah
karena batalnya sholat sehingga mereka semua wajib mengqodho.
Apabila satu orang ‘ummi tersebut tidak ceroboh dalam hal belajar
dan imam juga seorang yang qorik (bagus bacaannya) maka sholat
Jumat mereka dihukumi sah, sebagaimana sholat Jumat juga
dihukumi sah ketika semua 40 peserta tersebut adalah ‘ummi dalam
satu tingkatan.

Al-Bajuri mengatakan, “Masing-masing dari 40 peserta
sholat Jumat disyaratkan harus sah sholatnya bagi dirinya sendiri,
seperti dalam Syarah Romli, meskipun ia tidak sah untuk menjadi
imam sholat bagi suatu kaum.”

الوجوبويسقطأميفيهمكانحيثاجلمعةتنعقدالبأنهالرئيسصاحلحممدوأفىت
يفاألميةظنمعالصالةيفدخلواإذاأيضاً فتاويهيفوقالظهراً فيصلونالباقنيعن

متصحفالبعضهم بدونجبوازهاالقائلقلدواإنإالعليهمواجبةفاإلعادةصال
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لعدماإلعادةجتوزفالالشروطاستجماعظنمعالصالةيفدخلواإنوأمااألربعني
انتهىلإلعادةاملوجب

Muhammad Sholih ar-Rois berfatwa bahwa sholat Jumat
dihukumi tidak sah sekiranya terdapat satu ‘ummi di antara 40
peserta Jumatan dan kewajiban sholat Jumat menjadi gugur dari 39
peserta Jumataan selainnya sehingga mereka semua hanya wajib
sholat Dzuhur.

Ia juga berkata dalam Fatawi-nya bahwa ketika 40 peserta
Jumatan telah masuk melaksanakan sholat Jumat disertai
dzon/sangkaan tentang adanya sifat ‘ummi pada sebagian peserta
maka sholat Jumat mereka dihukumi tidak sah. Mereka wajib
mengulanginya kecuali jika mereka bertaklid kepada ulama yang
memperbolehkan sholat Jumat didirikan dengan kurang dari 40
peserta. Adapun apabila mereka masuk melaksanakan sholat Jumat
disertai adanya dzon/sangkaan telah terpenuhinya syarat maka tidak
diperbolehkan atas mereka mengulangi sholat Jumat karena tidak ada
faktor yang mewajibkan mengulangi.

ولوالكلمةمعىننقلأوبآخرحرفبإبدالالقراءةيفالواجبيؤديالمنهوواألمي
يؤديهممنفيهاأداؤهالواجبللتعلموسعهيبذلملمنهوواملقصرجداً عاملاً كان

Pengertian ‘ummi adalah orang yang tidak memenuhi
kewajiban dalam bacaan sebab mengganti huruf satu dengan huruf
selainnya atau memindah makna kalimat meskipun ia adalah seorang
yang sangat alim.

Pengertian muqossir (orang yang ceroboh dalam hal belajar)
adalah orang yang sedang belajar tetapi belum mengerahkan seluruh
kemampuannya untuk belajar yang wajib dilakukan seputar bacaan.

عدمعنهاهللارضيالشافعيإمامنامذهبأناعلمالسنبالويينيوسفشيخناقال
العدديبلغواملالذينالقرىوأهلللشروطمستجمعنيأربعنيبدوناجلمعةصحة
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مييزملوإناجلمعةنداءأنهيعلمونحبيثعادةعالمكانمنالنداءمسعواإناملذكور
أخرىقريةأوبلدةطرفمسعمعتدلمعوالرياحاألصواتسكونيفالكلماتبني
الزمهمبشرطهااجلمعةفيهاتقام اإتيا اجلمعةتلزمهمفالوإالمعهموصال

Syaikhuna Yusuf as-Sunbulawini berkata;

Ketahuilah sesungguhnya madzhab imam kita, Syafii rodhiallahu
‘anhu, menyatakan bahwa sholat Jumat dihukumi tidak sah jika
dilakukan oleh peserta Jumatan yang kurang dari 40 dan yang telah
memenuhi syarat-syarat wajib sholat Jumat.

Penduduk desa-desa, yaitu orang-orang yang jumlah mereka tidak
mencapai 40, jika mereka mendengar adzan dari tempat yang tinggi
menurut biasanya, artinya, sekira mereka mengetahui bahwa adzan
tersebut adalah adzan Jumat meskipun kalimat-kalimat adzan tidak
jelas di saat suasana tenangnya bunyi dan angin disertai adanya
seseorang yang memiliki kekuatan pendengaran sedang yang
mendengar adzan tersebut dari pinggir kota atau desa lain dimana
sholat Jumat didirikan di kota atau desa lain tersebut, maka wajib
atas penduduk desa-desa yang kurang dari 40 itu menghadiri sholat
Jumat dan mendirikannya bersama penduduk kota atau desa lain.
Jika mereka tidak mendengar adzan maka tidak wajib atas mereka
menghadiri dan melaksanakan sholat Jumat.

أحدهمباألربعةجوزهافإنهحنيفةكأيباألربعنيبدونجبوازهاالقائلتقليدجيوز]فرع[
منبدالبلبعضهمتقليديكفيوالبعشرينأوبثالثنيجوزهافإنهومالكاإلمام

قالالظهرفعلهلمويسنيقلدونمنعندفيهيقلدونمابشروطوعلمهمتقليدهم
احلبشيحممداملفيتقالهاخلالفمنخروجاً األحوطوهوفتاويهيفالكرديالعالمة

[CABANG]

Diperbolehkan bertaklid kepada ulama yang
memperbolehkan mendirikan sholat Jumat dengan jumlah peserta
yang kurang dari 40 orang, seperti Abu Hanifah karena ia
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memperbolehkan mendirikan sholat Jumat hanya dengan 4 peserta
yang salah satu dari mereka berperan sebagai imam, dan seperti
Imam Malik karena ia memperbolehkan mendirikan sholat Jumat
dengan 30 peserta atau 20 peserta. Akan tetapi, diperbolehkannya
bertaklid disini tidak hanya sekedar bertaklid kepada mereka saja,
tetapi harus bertaklid dan disertai mengetahui syarat-syarat perkara
yang ditaklidi menurut ulama yang ditaklidi. Disunahkan bagi
peserta Jumat yang kurang dari 40 orang untuk melakukan sholat
Dzuhur. Al-Kurdi mengatakan bahwa melakukan Dzuhur bagi
mereka merupakan sikap yang paling berhati-hati karena keluar dari
perbedaan pendapat ulama. Demikian ini adalah cabang yang juga
dikatakan oleh Mufti Muhammad al-Habsyi.

إالصيفاً والشتاءيسافرونالحبيثاجلمعةمبحلأي) مستوطننيبالغنيذكوراً أحراراً (
وجتارةكزيارةاجةحل

Syarat 40 peserta Jumatan adalah mereka yang merdeka,
laki-laki, baligh, dan mustautin (menetap) di tempat didirikannya
sholat Jumat sekiranya mereka tidak mengadakan safar pada musim
hujan dan kemarau kecuali ketika ada hajat, seperti berziarah dan
berdagang.

يفكانوإنومالهأهلهفيهمبافالعربةمامسكنانلهكانبأنبلدينيفاستوطنفلو
استوتفإنأكثرفيهإقامتهمبافالعربةوإالأهلفيهمبافالعربةمالواآلخرأهلأحدمها

منهماكليفبهانعقدت

Apabila seseorang menetap di dua kota, misalnya ia
memiliki dua tempat tinggal di dua kota tersebut, maka yang menjadi
acuan (ibroh) adalah kota dimana keluarga dan hartanya berada.
Apabila keluarga berada di kota satu dan harta berada di kota
selainnya maka acuannya adalah kota dimana keluarganya berada.
Apabila keluarga dan harta tidak ada di masing-masing dua kota
maka acuannya adalah kota yang paling sering dimukimi. Apabila
dua kota tersebut sama-sama sering dimukimi maka sholat Jumat sah
dengannya di masing-masing dari dua kota tersebut.
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تلزمهموالمنهمفتصحواملسافروالعبداملميزالصيبأمااملصنفعننقالً الزياديالق
قطعاً فتلزمهصحاحأيامأربعةاإلقامةنوىكمناملستوطنغرياملقيموأمامتنعقدوال
نداءمسعومنالرخصأهلمنليسألنهملعصيةاملسافروكذامنهوتصحبهتنعقدوال

الكافروأمامنهتصحوالبهتنعقدوالفتلزمهاملرتدوأمامبحلهاليسوهواجلمعة
نوناألصلي اجتمعتومنمنهمتصحوالمتنعقدوالتلزمهمفالعليهواملغمىوا

منعذرلهمنوهومنهوتصحبهوتنعقدتلزمهالومنهذاعكسالكمالصفاتفيه
عننقالً الشرقاويقالأقسامستةاجلمعةيفالناسأنذاوعرفالسفرغريأعذارها
كلهافتوجدواالنعقادوالصحةاللزومثالثةاألوصافألنأيأقسامستةقولهالقليويب

نونحنوعنكلهاوتنتفيالشروطمستويفيف املستوطناملقيميفاألوالنويوجدا
املسافرحنويففقطوالثايناملرتديففقطواألولاملعذوريفواألخريان

Ziyadi berkata dengan mengutip keterangan dari mushonnif;

Adapun shobi (bocah laki-laki) yang sudah tamyiz, budak, dan
musafir, sholat Jumat dihukumi sah dari mereka, maksudnya jika
mereka melaksanakan sholat Jumat maka sholat Jumat dari mereka
itu dihukumi sah. Tetapi, sholat Jumat sebenarnya tidak wajib atas
mereka dan sholat Jumat dihukumi tidak sah bersama mereka (jika
mereka masuk dalam hitungan 40 peserta).

Orang yang mukim dan yang tidak mustautin (menetap), seperti
orang yang berniat mukim selama 4 hari secara utuh, maka secara
pasti sholat Jumat diwajibkan atasnya dan sholat Jumat dihukumi sah
darinya, tetapi sholat Jumat tidak sah bersamanya (jika memang ia
termasuk dalam hitungan 40 peserta). Sama seperti orang mukim
yang tidak mustautin adalah musafir yang mengadakan safar karena
maksiat sebab ia tidak tergolongan ahli rukhsoh. Sama seperti orang
mukim yang tidak mustautin juga adalah orang yang mendengar
adzan Jumat sedangkan ia tidak berada di tempat dimana sholat
Jumat didirikan.
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Adapun orang murtad, sholat Jumat diwajibkan atasnya, tetapi sholat
Jumat dihukumi tidak sah bersamanya (jika ia termasuk dalam
hitungan 40 peserta) dan sholat Jumat dihukumi tidak sah darinya
(jika ia melaksanakannya).

Adapun kafir asli, majnun (orang gila), dan mughma ‘alaih (orang
ayan), sholat Jumat tidak diwajibkan atas mereka, sholat Jumat
dihukumi tidak sah bersama mereka, dan sholat Jumat dihukumi
tidak sah dari mereka. Barang siapa yang telah memenuhi syarat,
artinya, ia adalah seorang laki-laki muslim, berakal, baligh, dan
mustautin, maka sholat Jumat diwajibkan atasnya, sholat Jumat
dihukumi sah bersamanya, dan sholat Jumat dihukumi sah darinya.

Masih ada satu jenis orang lagi, yaitu orang yang mendapati udzur
dari udzur-udzur sholat Jumat yang selain udzur safar (bepergian),
maka sholat Jumat tidak diwajibkan atasnya, tetapi sholat Jumat
dihukumi sah bersamanya dan sholat Jumat dihukumi sah darinya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang
di dalam sholat Jumat dibagi menjadi 6 (enam) jenis.

Syarqowi berkata dengan mengutip dari Qulyubi, “Pernyataan dibagi
menjadi 6 (enam) jenis tersebut, maksudnya, sifat-sifat terhadap
sholat Jumat ada 3 (tiga), yaitu luzum (wajib), sah, dan menjadi sah.
Tiga sifat ini semua ditemukan dalam diri seseorang yang telah
memenuhi syarat-syarat (yaitu Islam, laki-laki, baligh, berakal, dan
mustautin). Dan semua tiga sifat tersebut tidak ditemukan pada diri
seseorang yang semisal majnun. Sifat luzum dan sah ditemukan pada
diri seseorang yang mukim yang mustautin. Sifat sah dan menjadi
sah ditemukan pada diri seseorang yang diudzurkan. Sifat luzum
hanya ditemukan pada diri seseorang yang murtad. Dan sifat sah
hanya ditemukan pada diri seseorang yang semisal musafir.”

5. Tidak didahului dan berbarengan dengan sholat Jumat
lain

اوالتسبقهاالأن(خامسها) و( أكربمنالراءوهواإلمامإحرامآخريف) تقار
ولومبكانالناساجتماععسرإنإالاجلمعةحمليفأي) البلدتلكيف(أخرى) مجعة
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مأماوذلكالناسيسلكهماوهوكشارعمسجدغري لبعدأوبينهملقتالأولكثر
مبنوالعربةالشرقاويقالبشروطهالصوتيبلغهمالبطرفهامنيكونبأنالبلدأطراف
كاملرأةتلزمهملوإنبالفعلحيضرملوإناملعتمدعلىاملكانذلكيفهلافعلهيغلب
نونمنهتصحملوإنوالعبد تلزمهملوإنحيضرمبنالعربةأنواملعتمدالزياديقالكا
اجلمعة

Maksudnya, syarat sah mendirikan sholat Jumat yang kelima
adalah sekiranya sholat Jumat A yang didirikan tidak didahului oleh
dan tidak berbarengan di akhir takbiratul ihram imam, yakni huruf
dari lafadz /ر/ dengan sholat Jumat lain yang ,’اهللاُ َأْكبَـرُ ‘ juga didirikan di

kota/desa dimana sholat Jumat A didirikan, kecuali jika memang
orang-orang sulit berkumpul di satu tempat meskipun bukan masjid,
seperti jalan umum, karena saking banyaknya mereka, atau sedang
terjadinya peperangan di antara mereka, atau jauhnya pinggiran
kota/desa dari tempat sholat Jumat sekiranya orang yang berada di
pinggiran kota/desa tidak dapat mendengar suara adzan sesuai
dengan syarat-syaratnya. Syarqowi berkata, “Diperbolehkannya
mendirikan sholat Jumat lebih dari satu yang disebabkan orang-orang
yang berada di pinggiran kota/desa tidak mendengar adzan Jumat
sebab jauh dari tempat Jumat adalah dengan mengacu (ibroh) pada
keadaan yang mana orang-orang pinggiran tersebut adalah orang-
orang yang biasa melakukan sholat Jumat di tempat Jumat tersebut,
sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad, meskipun
mereka belum hadir secara nyata dan meskipun sebenarnya sholat
Jumat tidak diwajibkan atas mereka, seperti perempuan dan budak,
dan meskipun sholat Jumat tidak sah dari mereka, seperti majnun.”
Ziyadi berkata, “Pendapat muktamad menyebutkan bahwa ibroh-nya
adalah pada orang-orang pinggiran yang akan menghadiri sholat
Jumat meskipun sholat Jumat tidak diwajibkan atas mereka.”
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بقدرهاالعددلهجازمبكاناالجتماععسربأنحلاجةاجلمعةتعددتإذاأنهواعلم
الظهروسنمرتباً أومعاً األئمةإحراموقعسواءاألصحعلىاجلميعصالةوصحت

للخالفمراعاة

Ketahuilah sesungguhnya ketika Jumatan berbilang (lebih
dari satu Jumatan) karena adanya hajat semisal sulitnya orang-orang
berkumpul dalam satu tempat maka diperbolehkan, tetapi harus
sesuai hajat. Menurut pendapat ashoh, semua sholat Jumat yang
didirikan oleh para peserta Jumatan dihukumi sah, baik takbiratul
ihram dari para imam terjadi secara bersamaan atau secara urut.
Akan tetapi, mereka semua juga disunahkan melaksanakan sholat
Dzuhur demi menjaga perbedaan/khilaf pendapat di kalangan ulama.

Contoh:

Kota Salatiga terdiri dari 1.000.000 warga yang wajib melaksanakan
sholat Jumat. Tidak ada satu tempat tertentu yang dapat menampung
mereka semua untuk melaksanakan Jumatan. Oleh karena ini,
mereka diperbolehkan mendirikan sholat Jumat lebih dari satu,
artinya, desa A boleh mendirikan sholat Jumat sendiri, desa B boleh
mendirikannya sendiri, dan seterusnya sesuai dengan hajat.
Sebagaimana menurut pendapat asoh, apabila takbiratul ihram imam
Jumatan desa A berbarengan dengan takbiratul ihram imam Jumatan
desa B atau tidak berbarengan tetapi berurutan, maka sholat Jumat
mereka semua tetap dihukumi sah. Namun, mereka semua juga
disunahkan mendirikan sholat Dzuhur.

حاالتمخسفلهاملذكورةاحلاجةلغريتعددتإذاوأما

Adapun apabila Jumatan didirikan lebih dari satu tetapi tidak
ada hajat sebagaimana yang telah disebutkan, maka terdapat 5 (lima)
keadaan, yaitu:

عندمجعةويعيدوهاواحدحمليفجيتمعواأنفيجبفيبطالنمعاً يقعاأناألوىلاحلالة
بعدهاالظهرتصحوالالوقتاتساع
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1) Takbiratul ihram imam sholat Jumat A dan takbiratul ihram
imam sholat Jumat B terjadi secara bersamaan. Jika
demikian ini keadaannya, masing-masing sholat Jumat A dan
sholat Jumat B dihukumi batal. Para peserta Jumatan dari
masing-masing Jumatan A dan Jumatan B diwajibkan
berkumpul semua di satu tempat. Mereka semua wajib
mengulangi mendirikan sholat Jumat lagi di satu tempat
tersebut jika memang waktunya masih muat dan tidak sah
mendirikan sholat Dzuhur setelahnya.

أهلهاعلىفيجبباطلةوالالحقةالصحيحةهيفالسابقةمرتباً يقعاأنالثانيةاحلالة
الظهرةصال

2) Takbiratul ihram imam sholat Jumat A dan takbiratul ihram
imam sholat Jumat B terjadi secara berurutan. Dalam
keadaan demikian ini, apabila sholat Jumat A lebih dahulu
didirikan daripada sholat Jumat B maka sholat Jumat A
dihukumi sah sedangkan sholat Jumat B dihukumi batal. Dan
para peserta sholat Jumat B diwajibkan mendirikan sholat
Dzuhur.

مجعةويعيدوهاحمليفجيتمعواأنعليهمفيجبواملعيةالسبقيفيشكأنالثالثةاحلالة
بعدهاالظهروتسنالوقتاتساععند

3) Diragukan tentang manakah sholat Jumat yang lebih dahulu
didirikan, apakah sholat Jumat A yang lebih dahulu ataukah
sholat Jumat B, atau diragukan tentang apakah sholat Jumat
A dan sholat Jumat B dirikan secara berbarengan atau tidak.
Dalam keadaan seperti ini, diwajibkan atas seluruh peserta
sholat Jumat A dan sholat Jumat B untuk berkumpul
bersama dalam satu tempat tertentu dan mengulangi
mendirikan sholat Jumat jika memang waktunya masih muat,
dan disunahkan mendirikan sholat Dzuhur setelahnya.
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مسافرانأومريضانمسعنكأالسابقةعنيتعلموملالسبقيعلمأنالرابعةاحلالة
الألنهالظهرعليهمفيجبمنهمااملتقدمةجهلمعبذلكفأخربامتالحقتنيتكبريتني

كانتملالكناألمرنفسيفصحيحةمجعةوقوعتيقنمعاجلمعةإعادةإىلسبيل
أوباملريضنيوخرجالظهرعليهموجبمعلومةغريمجعتهاصحتاليتالطائفة

اجلمعةبرتكلفسقهشهادتهتصحفالغريمهااملسافرين

4) Diketahui adanya sholat Jumat yang lebih dahulu didirikan,
tetapi tidak diketahui sholat Jumat manakah yang lebih
dahulu itu, apakah yang lebih dahulu itu adalah sholat Jumat
A ataukah sholat Jumat B, misalnya; ada dua orang sakit
atau dua musafir mendengar dua takbiratul ihram sholat
Jumat yang berurutan (sebut A dan B), kemudian mereka
memberi tahu kepada para peserta sholat Jumat tentang
adanya dua takbiratul ihram yang saling berurutan tetapi
tidak diketahui manakah sholat Jumat yang lebih dahulu itu,
apakah A atau B. Dalam keadaan demikian ini, diwajibkan
atas mereka semua mendirikan sholat Dzuhur karena tidak
ada alasan untuk mengulangi sholat Jumat dan disertai
adanya keyakinan tentang telah terjadinya sholat Jumat yang
sah tetapi tidak diketahui yang manakah itu. Mengecualikan
dengan berita dari dua orang sakit atau dua musafir adalah
seseorang selain mereka, maka kesaksiannya tidak sah sebab
kefasikannya karena meninggalkan sholat Jumat.

أيالرابعةكاحلالةوهينسيتلكنالسابقةعنيوتعلمالسبقيعلمأناخلامسةاحلالة
بالفاسدةالصحيحةاللتباسفقطالظهراستئناففيجب

5) Diketahui adanya sholat Jumat yang lebih dahulu didirikan
dan juga diketahui sholat Jumat mana yang lebih dahulu itu,
tetapi kemudian lupa manakah yang tadi lebih dahulu,
apakah A atau B. Dalam keadaan seperti ini, hukumnya
adalah seperti keadaan nomer 4, yaitu wajib mendirikan
sholat Dzuhur saja karena adanya keserupaan sholat Jumat
yang sah dengan sholat Jumat yang tidak sah.
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6. Sholat Jumat didahului oleh dua khutbah.

لالتباعمؤخرتانخطبتيهفإنالعيدخبالفلإلتباع) خطبتانيتقدمهاأن(سادسها) و(
مشروطهعلىمقدموالشرطلصحتهاشرطاجلمعةخطبةوألن

Maksudnya, syarat sah melaksanakan sholat Jumat yang
keenam adalah melaksanakan dua khutbah terlebih dahulu sebelum
melaksanakan dua rakaat sholat Jumat karena ittibak (mengikuti
teladan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama). Berbeda dengan
sholat Id, karena dua khutbahnya dilakukan setelahnya karena
ittibak.

Selain itu, mengapa dua khutbah Jumat didahulukan
daripada sholatnya adalah karena khutbah Jumat merupakan syarat
sahnya sholat Jumat, sedangkan kedudukan syarat adalah lebih
dahulu daripada yang disyarati.

مااخلطبتنييفويسن يسلمأنللخطيبويسنمرتفعفعلىيكنملفإنمنربعلىكو
وأناجلويينحممدعنالزيادينقلهورفقبتؤدةيصعدوأناملرتفعأواملنربعندمنعلى
يسلموأنباملسرتاحتسمىاليتالدرجةإىلوانتهىحنوهأواملنربصعدإذاعليهميقبل

اجلميعيفلالتباعواحدفيؤذنجيلسمثعليهم

Disunahkan dua khutbah dilakukan oleh khotib dengan di
atas mimbar. Jika tidak ada mimbar, khotib berada di tempat yang
lebih tinggi.

Berikut ini beberapa perkara yang disunahkan bagi khotib;

 Mengucapkan salam kepada peserta Jumatan yang ada di
samping mimbar atau tempat tinggi.

 Naik mimbar dengan berjalan pelan dan tenang, seperti
keterangan yang dikutip oleh Ziyadi dari Juwaini.

 Menghadap ke arah peserta sholat Jumat ketika naik mimbar
atau tempat tinggi hingga sampai pada tangga yang disebut
dengan mustaroh (tangga paling atas).
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 Mengucapkan salam kepada para peserta Jumatan.
 Duduk.

Setelah ini, muadzin mengumandangkan adzan. Semua ini dilakukan
berdasarkan ittibak.

رضيعثمانفأحدثهاملنارةعلىقبلهالذياألذانوأمااحملتاجحتفةيفحجرابنقال
حلاجةإالأفضلاالتباععلىاالقتصاركانمثومنالناسكثرملامعاويةوقيلعنهاهللا

باملنارةماعلىحضورهمتوقفكأن

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tuhfah Muhtaj, “Adzan yang
dilakukan di atas menara sebelum khotib berkhutbah diprakarsai oleh
Usman rodhiallahu ‘anhu, menurut qiil Muawiah, karena banyaknya
peserta Jumatan. Oleh karena ini, mengumandangkan adzan satu kali
saja adalah yang lebih utama karena ittibak, kecuali apabila ada
hajat, seperti; kehadiran peserta Jumatan tergantung pada adzan di
atas menara.”

املشهورينواخلرباآليةيقرأللخطيبمرقاختاذأنيفصريحوغريههذاكالمهم]تنبيه[
ماعلىاآليةحلثحسنةوهيقيلاألولالصدربعدحدثألنهكذلكوهوبدعة
الوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولعلىوالسالمالصالةإكثارمنأحدلكليندب
اجلماعةلفضلتركهاملفوتاإلنصاتندبتأكدعلىاخلربوحلثاليومهذايفسيما

اهالعلماءمنكثريينعنداإلمثيفواملوقعبل

[TANBIH]

Penjelasan ulama tentang pernyataan ini nanti dan selainnya
merupakan pernyataan shorih jelas, yaitu bahwa kebiasaan yang
dilakukan oleh muroqi dengan membaca ayat masyhur2 dan hadis
masyhur3 merupakan bid’ah karena kebiasaan ini terjadi setelah masa

2 Maksudnya ayat semisal, ”يآأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما“
3 Maksudnya hadis semisal,
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Rasulullah dan sahabat. Menurut qiil, kebiasaan muroqi tersebut
adalah bid’ah hasanah karena ayat masyhur tersebut mendorong
seseorang melakukan perbuatan sunah, yaitu memperbanyak
bersholawat dan salam kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, apalagi tepat di hari Jumat, dan karena hadis masyhur
tersebut mendorong seseorang melakukan perbuatan yang sangat
disunahkan sekali, yaitu diam saat khotib berkhutbah yang mana
apabila tidak diam dapat menghilangkan fadhilah Jamaah, bahkan
dapat menyebabkan dosa sebagaimana menurut kebanyakan ulama.”

واخللفالسلفالتباعاملنربحبرفوميناهسيفبنحويسارهيشغلأنللخطيبويسن
والخيشعأنوالغرضأرسلهماأواليسرىعلىاليمىنجعلذلكمنشيئاً جيدملفإن

معاحملرابليبلغبالنزولاخلطيبويبادراخلطبةمنالفراغبعداملؤذنويقيممايعبث
اإلقامةمنفراغه

Disunahkan khotib memegang semisal pedang (atau tongkat)
dengan tangan kiri dan memegang sisi mimbar dengan tangan kanan
karena ittibak atau mengikuti perbuatan ulama salaf dan kholaf.

Apabila khotib tidak mendapati sesuatu untuk dipegang, ia
menaruh tangan kanan di atas tangan kiri (Jawa: sedakep) atau
melepaskan kedua tangan. Tujuannya adalah agar khotib dapat
khusyuk dan tidak memain-mainkan kedua tangannya.

Setelah khotib selesai dari khutbah, muadzin
mengumandangkan iqomat. Sambil iqomat dikumandangkan, khotib
segera turun dari mimbar untuk menuju mihrab (tempat sholat).

صعودهيفاملنربدرجودقغريهاأوبيدهواإلشارةالثانيةاخلطبةيفااللتفاتويكره
كليفوالوقوفعليهجلوسهقبلاملسرتاحإىلىانتهإذاوالدعاءرجلهأوسيفبنحو

روي عن أىب هريرة رضى اهللا تعاىل عنه إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت
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حجرابنقالهاالصوتوخفضالثانيةيفاإلسراعومبالغةفيهايدعوخفيفةوقفةمرة
القومياملنهجيف

Dimakruhkan bagi khotib beberapa perkara berikut:

 Menolehkan wajah pada saat khutbah kedua atau berisyarat
dengan tangan atau selainnya.

 Mengetukkan pedang/tongkat atau kakinya pada tangga-
tangga mimbar saat naik mimbar.

 Berdoa ketika telah sampai di tangga mustaroh dan sebelum
duduk di atasnya.

 Sedikit-sedikit berdiri sebentar sambil berdoa saat berdiri
tersebut.

 Mempercepat bacaan khutbah kedua.
 Memelankan suara pada saat khutbah.

Demikian ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Minhaj
Qowim.

اإلمامغرياجلمعةيفخيطبأنيكرهبأنهصاحلحممدالسيدأفىت]خامتة[

[KHOTIMAH]

Sayyid Muhammad Sholih berfatwa bahwa dimakruhkan bagi selain
imam untuk berkhutbah di kegiatan Jumatan.

B. Rukun-rukun Dua Khutbah Jumat

تفصيالً مثانيةفهيوإالإمجاالً أي) مخسةاخلطبتنيأركان(اخلطبتنيأركانيف) فصل(
فيهمااألولالثالثةلتكرر

Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah
Jumat.
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Secara global, rukun-rukun dua khutbah Jumat ada 5 (lima).
Adapun secara rinci, ada 8 (delapan) karena ada 3 rukun pertama
yang sama-sama dilakukan di khutbah pertama dan khutbah kedua.

1. Memuji Allah.

بأياحلمدمادةفتتعنيمحدولفظهللابلفظكونهويشرتط) فيهمااهللامحد(أحدها
مادةغرييكفيفالاحلمدهللاأوهللاحامدأناأواهللاأمحدأوهللاكاحلمدكانتصيغة
لبقيةبالنسبةاجلاللةللفظأنوالفرقواخلالقللرمحناحلمدواليكفيكالشكراحلمد
ذكرهعندمنهويفهمتعاىلبهالتاماالختصاصلهفإنتامةمزيةوصفاتهتعاىلاهللاأمساء
وصفاتهتعاىلأمسائهبقيةخبالفالكمالصفاتسائر

Rukun khutbah yang pertama adalah memuji Allah di dalam
khutbah pertama dan kedua. Dalam memuji Allah, disyaratkan
menggunakan lafadz ’اهللا‘ dan lafadz .’َمحْد‘

Jadi, dalam memuji diwajibkan menggunakan lafadz yang
bercabang dari lafadz اَحلْمُد هللاِ ‘ seperti ,’اَحلْمد‘ (Segala pujian hanya milik

Allah)’, atau, ‘ ََأْمحَُد اهللا (Aku memuji Allah)’, atau, ‘ ِأَنَا َحاِمٌد هللا (Aku adalah

orang yang memuji Allah)’, atau, ‘ ُِهللا اَحلْمد (Hanya milik Allah-lah

segala pujian)’. Oleh karena itu, dalam memuji Allah tidak
dicukupkan dengan menggunakan lafadz yang selain dari cabangan
lafadz .’الُشْكُر هللاِ ‘ dan cabangannya semisal ’الُشْكر‘ seperti lafadz ,’اَحلْمد‘

Karena disyaratkan harus menggunakan lafadz ‘اهللا’, tidak
cukup memuji Allah dengan berkata, ‘ ِاَحلْمُد لِلرَّْمحَن’, atau, ‘ ِاَحلْمُد لِْلَخاِلق’
karena di dalam lafadz ‘اهللا’ dengan dinisbatkan pada nama-nama

Allah dan sifat-sifat-Nya terdapat keunggulan yang sempurna sebab
lafadz ‘اهللا’ memiliki keistimewaan sempurna sendiri. Ini terbukti,
ketika seseorang mengucapkan lafadz ‘اهللا’, dari ucapannya tersebut
dapat dipahami sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain, berbeda
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dengan ketika mengucapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya
yang lain.

2. Bersholawat

امنالصالةوتتعني) فيهماوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالة(ثانيها) و( ماد
يكفيبلحممدلفظيتعنيوالمصلأناأونصليأوأصليأوحممدعلىكالصالة

مرجعلهتقدموإنالضمرييكفيوالذلكحنوأواحلاشرأواملاحيالنيبأوأمحد

Rukun khutbah yang kedua adalah bersholawat kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama di khutbah pertama dan
kedua.

Dalam bersholawat, disyaratkan harus menggunakan lafadz
‘ ;dan cabangannya, seperti ’الَصَالة‘ َعَلى ُحمَمَّدٍ الَصَالةُ  ’, atau, ‘ ٍُأَصلِّى َعَلى ُحمَمَّد’,
atau, ‘ ٍُنَصلِّى َعَلى ُحمَمَّد’, atau, ‘ ٍأَنَا ُمَصلٍّ َعَلى ُحمَمَّد’.

Adapun dalam lafadz ‘ُحمَمَّد’, tidak harus menggunakan lafadz
tersebut, tetapi dicukupkan juga dengan lafadz ‘َأْمحَد’, atau, ‘ ىاحِ مَ الْ ِيب النَّ  ’,
atau, ‘ اْحلَاِشرِيب النَّ  ’, atau yang lain. Tidak cukup kalau semisal lafadz
didhomirkan meskipun ada ’ُحمَمَّد‘ marjik (lafadz yang dirujuki),

semisal berkata ‘ ِالصََّالُة َعَلْيه’.

3. Berwasiat

أوامرامتثالهيوالتقوىالزياديقال) فيهمابالتقوى(األمرأي) الوصية(ثالثها) و(
منبدفالالرمليعندوأماحجرابنعندأحدمهاويكفيانتهىنواهيهواجتناباهللا

معلومذلكألناتفاقاً وغرورهاالدنيامنالتحذيرجمرديكفيوالالطاعةعلىاحلث
امنالوصيةتتعنيوالالكفارعندحىت اهللاأطيعواحنومقامهايقوممايكفيبلماد
بغريحاصلوهوالطاعةعلىواحلثالوعظمنهاالغرضألنلفظهايتعنيملوإمنا

لفظها
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Maksudnya, rukun khutbah yang ketiga adalah berwasiat
atau memerintah bertakwa di dalam khutbah pertama dan kedua.

Ziyadi berkata, “Pengertian takwa adalah mentaati perintah-
perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.”

Menurut Ibnu Hajar, dalam berwasiat takwa, khotib
dicukupkan dengan memerintah salah satu dari mentaati perintah-
perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan-Nya. Jadi, ketika
khotib berwasiat takwa dengan berkata, “Marilah kita mentaati
perintah-perintah Allah,” atau ia berkata, “Jauhilah larangan-
larangan Allah,” maka sudah mencukupi.

Adapun menurut Romli, diharuskan disertai dorongan
melakukan ketaatan.

Dalam berwasiat takwa, tidak cukup kalau khotib hanya
sekedar menakut-nakuti para pendengar dari dunia dan tipu dayanya
karena demikian ini juga maklum bagi kaum kafir.

Dalam berwasiat takwa, tidak disyaratkan menggunakan
lafadz ‘الَوِصيَّة’ dan cabangannya, tetapi cukup dengan menggunakan
lafadz yang mewakilinya, seperti, ‘ َُعْوا اهللا َأِطيـْ (Taatlah kepada Allah!)’

Alasan mengapa tidak disyaratkan harus menggunakan
lafadz ‘الَوِصيَّة’ dan cabangannya adalah karena tujuan dari berwasiat
takwa adalah menasehati dan mendorong para pendengar untuk
melakukan ketaatan. Sementara itu, untuk menghasilkan tujuan ini
dapat dilakukan dengan menggunakan lafadz selain dari ‘الَوِصيَّة’ dan
cabangannya.

4. Membaca Ayat al-Quran

نظرمثيكفيفالمفهمةآيةأيلالتباع) إحدامهايفالقرآنمنآيةقراءة(رابعها) و(
حكمأووعيدأووعدعلىدالةكانتالزياديقالاحلصينقالهكماآيةكانتوإن
محدآيةجتزىءوالقصريةآيةمنأوىلألنهطويلةآيةبشطراالكتفاءيبعدوالقصةأو
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اتِ مَ لُ الظُّ لَ عَ جَ وَ ضَ رْ اْألَ وَ اتِ وَ مَ السَّ قَ لَ خَ يذِ الَّ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ قولهيفكماعنهوعظأو
علىتشتملبآياتأتىولوفقطعنهبلفرضانبهيؤديالالواحدالشيءإذرَ وْ النـُّ وَ 

اجتزىءملعليهاتشتملآيةلعدمالصالةعداماكلهااألركان خطبةتسمىالأل
انتهى

Rukun khutbah yang keempat adalah membaca satu ayat al-
Quran di salah satu dari dua khutbah karena ittibak, maksudnya,
membaca satu ayat yang memahamkan. Karena yang disyaratkan
adalah membaca, maka tidak cukup kalau khotib hanya melihat ayat
saja tanpa membaca, seperti yang dikatakan oleh Hisni.

Ziyadi berkata, “Satu ayat tersebut adalah ayat yang
menunjukkan pengertian janji Allah, atau ancaman-Nya, atau hukum,
atau kisah. Cukup juga dengan hanya membaca setengah dari satu
ayat yang panjang karena ini lebih utama daripada satu ayat utuh
yang pendek. Tidak cukup kalau ayat yang dibaca adalah ayat yang
mengandung pengertian memuji Allah atau menasehati para
pendengar untuk memuji-Nya, seperti khotib membaca Firman
Allah;

رَ وْ النـُّ وَ اتِ مَ لُ الظُّ لَ عَ جَ وَ ضَ رْ اْألَ وَ اتِ وَ مَ السَّ قَ لَ خَ يذِ الَّ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ 

Segala pujian hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan
bumi dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya.4

dikarenakan satu perkara tidak bisa digunakan untuk melakukan dua
kefardhuan (rukun memuji Allah dan membaca ayat), melainkan
hanya dapat digunakan untuk melakukan satu kefardhuan. Apabila
khotib membaca beberapa ayat yang mencakup semua rukun khutbah
selain bersholawat atas Rasulullah dikarenakan tidak ada satu ayat
yang mencakup semuanya maka belum mencukupi sebab demikian
itu tidak bisa disebut sebagai khutbah.”

4 QS. Al-An’am: 1
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املعنيفتحيفذلكبنيمجعةكلقسورةيقرأأنمفهمةآيةقراءةفراغبعدويسن
عليهاهللاصلىالنيبكانمسلمخلربمجعةكلقسورةيقرأأنيسنو الباجوريوعبارة
انتهتبعضهاقراءةالسنةأصليفويكفياملنربعلىمجعةكليفقسورةيقرأوسّلم

Setelah selesai membaca satu ayat yang memahamkan,
khotib disunahkan membaca Surat Qof di dalam khutbah Jumat.
Demikian ini dijelaskan dalam kitab Fathu al-Mu’in.5 Menurut
keterangan yang disampaikan oleh Bajuri, “Disunahkan khotib
membaca Surat Qof di setiap khutbah Jumat karena adanya hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama membaca Surat Qof di setiap Jumat di atas mimbar.
Adapun asal kesunahannya dapat diperoleh dengan membaca
beberapa ayat saja dari Surat Qof.”

الدعاءمقابلةيفلتكوناألوىلاخلطبةيفاآليةتكونأناألوىلإحدامهايفقوله
منهماكليفيكونحينئذفإنهبينهماالتعادلفيحصلالثانيةيفواملؤمناتللمؤمنني

مناآليةببدلأتىغريهحيسنهمنيوجدوملالقرآنمنشيئاً حيسنملولوأركانأربعة
بقدرهاوقفعجزفإندعاءأوذكر

Pernyataan Mushonnif yang berbunyi, “Membaca satu ayat
al-Quran di salah satu dari dua khutbah,” maksudnya, yang lebih
utama adalah bahwa khotib membaca ayat al-Quran di khutbah
pertama agar ayat tersebut menjadi pembanding doa untuk mukminin
dan mukminat di khutbah kedua sehingga akan ada keseimbangan
antara masing-masing dari dua khutbah, maksudnya, masing-masing
khutbah akan menjadi memiliki 4 (empat) rukun. Apabila khotib

5 Maksudnya, Surat Qof tersebut adalah sebagai ganti dari satu ayat
yang memahamkan, bukan khotib membaca satu ayat memahamkan dan
setelah itu ia membaca Surat Qof.

أي وتسن بعد فراغ اخلطبة قراءة سورة ق وصنيعه يقتضي أن قراءة ق تسن زيادة على اآلية) قوله وتسن بعد فراغها إخل(
لالتباعوعبارة الروض وشرحه ويستحب قراءة ق يف اخلطبة األوىلوليس كذلك بل هي بدل عن اآلية كما نص عليه ع ش

كذا ىف إعانة الطالبنيوالشتماهلا على أنواع املواعظرواه مسلم
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tidak pandai membaca sedikit pun ayat al-Quran dan tidak ada orang
lain yang pandai membaca al-Quran selainnya, maka khotib
mengganti membaca ayat al-Quran dengan membaca dzikir atau doa.
Apabila khotib juga tidak mampu membaca dzikir atau doa maka ia
berdiri saja seukuran lamanya membaca ayat al-Quran.

5. Berdoa.

اخلطبةيفأي) األخريةيفواملؤمناتللمؤمنني(بأخرويأي) الدعاء(خامسها) و(
كقولهبالسامعنيبتخصيصهبأسوالالتعميماألوىلبلخصوصاً أوعموماً الثانية

قولهالشرقاويقالاحلاضرينختصيصقصدإنالنارمنأجرنااللهمويكفياهللارمحكم
لوماخبالفيكفملعليهاقتصرفلواألركانمنوليسسنةبهاإلتيانواملؤمنات

انتهىاملؤمننيعلىاقتصر

Maksudnya, rukun khutbah yang kelima adalah berdoa
dengan doa kebaikan akhirat untuk para mukminin dan mukminat di
khutbah yang kedua, baik untuk mereka secara umum atau secara
khusus, tetapi yang lebih utama adalah dengan secara umum. Boleh
saja jika khotib mendoakan mereka secara khusus, artinya, mereka
yang didoakan hanyalah mereka yang mendengar khutbah (para
peserta Jumatan) semisal khotib berkata, ‘ َُرِمحَُكُم اهللا (Semoga Allah

merahmati kalian)’. Dicukupkan khotib berdoa, ‘ ِاَللَُّهمَّ َأِجْرنَا ِمَن النَّار (Ya

Allah. Selamatkanlah kami dari neraka.)’, jika ia memaksudkan kata
kami dengan para hadirin.

Syarqowi berkata, “Mengikutkan mukminat dalam berdoa
hukumnya sunah dan tidak termasuk salah satu rukun sehingga
apabila khotib berdoa hanya untuk mukminat (tanpa menyertakan
mukminin) maka belum mencukupi, berbeda apabila ia hanya berdoa
untuk mukminin maka sudah mencukupi.”
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منطائفةدخولاعتقادلوجوبمْ ِِ وْ نُـ ذُ عَ يْ مجَِ ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ عِ يْ مِ جلَِ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ جيوزوال
ماملسلمنيجلميعاغفرخبالفينافيهذكروماواحداً ولوالناراملؤمنني اغفرأوذنو

ممجيعللمسلمني الشرباملسيقالهكماالطرفنيأحديفمجيعلفظحبذفذنو

Tidak diperbolehkan berdoa dengan kalimat, “Ya Allah.
Ampunilah seluruh dosa dari seluruh kaum muslimin,” karena wajib
meyakini bahwa ada sebagian dari mukminin yang akan masuk ke
dalam neraka meskipun itu hanya satu orang saja, sedangkan kalimat
doa tersebut menafikan atau meniadakan keyakinan ini. Berbeda
dengan kalimat, “Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dari seluruh kaum
muslimin,” atau, “Ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dari kaum
muslimin,” yakni, dengan membuang kata “seluruh” di salah satunya,
seperti keterangan yang dikatakan oleh Syabromalisi.

عنوخروجوصفهيفمبالغةفيهيكنملإذابهبأسفالخبصوصهللسلطانالدعاءأماو 
منخيشملإنمكروهفهذايظلمالالذيحقهحقذيكلاملعطيكالعادلاحلد
خوفيفيشرتطواللبعضالناسبعضقياميفكماوجبوإالفتنةأوضرراً تركه

أصلهيكفيبلالظنغلبةالفتنة

Adapun mendoakan presiden secara khusus maka
diperbolehkan ketika tidak berlebihan dalam mensifati dan tidak
keluar dari batas sewajarnya, misalnya khotib berkata, “Presiden
yang adil yang memberikan hak kepada yang berhak serta yang
tidak berbuat dzalim,” maka doa semacam ini dimakruhkan jika
memang tidak kuatir akan timbulnya fitnah atau bahaya ketika tidak
didoakan semacam itu. Jika kuatir akan timbulnya demikian maka
diwajibkan berdoa semacam itu seperti dalam masalah sebagian
memenuhi hak sebagian yang lainnya. Dalam kekuatiran timbulnya
fitnah tidak disyaratkan harus ada sangkaan kuat atas timbulnya,
tetapi cukup merasa ada sangkaan atasnya.

فسنةواهلدايةبالصالحعموماً أمورهمووالةاملسلمنيألئمةالدعاءوأما
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Adapun mendoakan kesalehan dan hidayah untuk para imam
muslimin (para tokoh muslimin) dan para pejabat pemerintahan,
hukumnya adalah sunah.

اخلطبةحالةيديهرفعللخطيبويكرهالسويفيعثمانقال

Usman Suwaifi berkata, “Dimakruhkan bagi khotib
mengangkat kedua tangan saat berkhutbah.”

C. Syarat-syarat Dua Khutbah Jumat

أكثربل) عشرةاخلطبتنيشروط(للجمعةاخلطبتنيشروطيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat khutbah Jumat.

Syarat-syarat dua khutbah Jumat ada 10 (sepuluh), bahkan lebih.

1. Suci dari dua hadas

استأنفهااخلطبةأثناءيفأحدثفلو) واألكرباألصغراحلدثنيعنالطهارة(أحدها
منواحداً القومأوهواستخلفلوماخبالفالفصلوقصراحلدثسبقهوإنوجوباً 

مطلقاً اإلغماءيفالبناءجيوزالنعماخلطبةمناألولفعلهماعلىيبينفإنهاحلاضرين
لزوالاخلليفةمنوالمنهالبناءجيزملاخلطبتنييتمأنقبلاخلطيبعلىأغميفإذا

يضرملقربعنوتطهروالصالةاخلطبتنيبنيأحدثأواألولدونفيهاألهلية

Maksudnya, khotib disyaratkan suci dari hadas kecil dan
besar. Apabila ia berhadas di tengah-tengah khutbah maka ia wajib
mengulanginya dari awal meskipun ia segera bersuci dan ukuran
waktu jeda hanya sebentar karena dua khutbah merupakan satu
ibadah secara utuh sehingga tidak bisa diteruskan dengan 2 kali
bersuci.6 Dikecualikan yaitu apabila khotib berhadas di tengah-

ما عبادة واحدة فال تؤدى بطهارتني كالصالة6 ومن مث لو أحدث بني اخلطبة والصالة وتطهر عن قرب مل يضر شرح م أل
كذا ىف حتفة احلبيب على شرح للخطيبر
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tengah khutbah, kemudian salah satu dari hadirin menggantikannya
sebagai khotib kedua, maka khotib kedua ini tidak perlu mengulangi
khutbah dari awal, tetapi ia cukup meneruskan apa yang telah
dilakukan oleh khotib pertama. Akan tetapi, khotib kedua tidak boleh
meneruskan apa yang telah dilakukan oleh khotib pertama jika
khotib pertama mengalami ayan sebelum menyelesaikan dua
khutbahnya.

Apabila khotib berhadas di antara dua khutbah dan sholat,
kemudian ia segera bersuci, maka tidak apa-apa, artinya, tidak
membatalkan dua khutbah.

2. Suci dari Najis

ومنهايتصلماوكذا) واملكانوالبدنالثوبيفالنجاسةعنالطهارة(اثانيه) و(
قبضوالذلكقبضجيوزفالعليهاموضوعأوجناسةأسفلهايفعكازةأوسيف
الفيلعظممنعاجعظمفيهيكونأنذلكومنآخرحمليفجناسةعليهمنربحرف

منهطاهرحملعلىقبضوإنمطلقاً خطبتهبطلتالنجاسةحملعلىبيدهقبضفإن
فالوإالأيضاً بطلتجبرهينجركانفإن

Maksudnya, syarat dua khutbah Jumat yang kedua adalah
bahwa khotib harus suci dari najis di pakaian, tubuh, dan tempat.
Begitu juga, sesuatu yang tersambung dengan pakaian, tubuh, dan
tempat harus suci dari najis, seperti pedang atau tongkat. Jadi,
apabila pedang atau tongkat yang dibawahnya terdapat najis atau
yang diletakkan di atas najis, maka khotib tidak boleh menggenggam
pedang atau tongkat tersebut. Khotib tidak boleh menggenggam sisi
mimbar yang di bagian selain sisi mimbar tersebut terdapat najis atau
di bagian mimbar tersebut terdapat ‘aj gading gajah. Oleh karena itu,
apabila khotib menggenggam tempat najis dengan tangannya maka
khutbahnya menjadi batal secara mutlak dan apabila ia
menggenggam tempat suci dari tempat najis maka jika tempat suci
ikut tertarik saat tempat najis ditarik maka khutbahnya menjadi batal
dan jika ia tidak tertarik maka khutbah tidak batal.
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بهخبرإنأنهخواصهومنالفيلعظموالعاجالقاموسيفيعقوبحممدبنقال]فائدة[
سبعةبعدجومعتإنوعسلمباءدرمهانيومكلوشاربتهدوديقربهملالشجرأوالزرع
الليثقالالفيلةأنيابوالعاجاملنرياملصباحيفالفيوميأمحدوقالانتهىحبلتأيام
لفاطمةكانأنهحيملوعليهالبحريةالسلحفاةظهروالعاجعاجاً النابغرييسمىوال

األنالفيلةأنيابعلىمحلهجيوزوالعاجمنسوارعنهااهللارضي خبالفميتةأنيا
انتهىبالطهارةيقولملنحجةواحلديثالسلحفاة

[FAEDAH]

Muhammad bin Yakqub berkata di dalam al-Qomus, “’Aj
atau ‘ اجالعَ  ’ adalah tulang gajah. Termasuk keistimewaan ‘aj adalah

bahwa apabila tanaman atau pohon diasapi dengan asap ‘aj maka ulat
tidak akan mendekati tanaman atau pohon tersebut. Perempuan yang
mengkonsumsi ‘aj seukuran 2 dirham setiap hari dengan dicampur
air atau madu, ketika ia dijimak setelah tujuh hari, ia akan hamil.”

Ahmad al-Fuyumi berkata dalam al-Misbah al-Munir, “’Aj
atau ‘ اجالعَ  ’ berarti gading gajah betina.”

Al-Lais berkata, “Selain taring (gading) gajah tidak disebut
dengan ‘aj. Arti lain dari ‘aj adalah (kulit) punggung buaya.”
Berdasarkan perkataan al-Lais ini, hadis yang mengatakan bahwa
Fatimah rodhiallahu ‘anha mengenakan gelang-gelang yang terbuat
dari ‘aj, maksudnya adalah ‘aj yang berarti kulit punggung buaya,
bukan gading gajah karena gading gajah dihukumi sebagai bangkai,
berbeda dengan kulit punggung buaya (yang bisa suci dengan
disamak). Hadis tersebut merupakan hujjah atau dalil yang
dipedomani oleh ulama yang mengatakan tentang kesucian ‘aj.

3. Menutup Aurat

وكذاسرتهميشرتطفالسامعيهحقيفالاخلطيبحقيفأي) العورةسرت(ثالثها) و(
موالطهرهم حجرابنعنالزيادينقلهكمامسعوهملافهمهموالالصالةمبحلكو
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ألناخلطيبحقيفذلكاشرتطوإمناالباجوريقالاخلطبةنيةأيضاً يشرتطوال
صحةوالظاهرالسامعنيخبالفبفعلهمامتلبسوهوقيلكماركعتنيمبنزلةاخلطبتني

واخلبثاحلدثطهرعنالعاجزدونالسرتةعنالعاجزخطبة

Maksudnya, syarat dua khutbah Jumat yang ketiga adalah
menurut aurat. Perlu diketahui bahwa menutup aurat disini
disyaratkan atas khotib, bukan para pendengar khutbah karena
mereka tidak disyaratkan menutupnya.

Selain itu, para pendengar khutbah tidak disyaratkan harus
suci (dari hadas dan najis). Mereka tidak disyaratkan harus berada di
tempat sholat saat khotib berkhutbah. Mereka tidak disyaratkan harus
paham atas khutbah yang mereka dengar. Demikian ini dikutip oleh
Ziyadi dari Ibnu Hajar. Mereka tidak disyaratkan niat khutbah.
Bajuri berkata, “Niat khutbah hanya disyaratkan atas khotib karena
dua khutbah menduduki dua rakaat sebagaimana menurut pendapat
yang dikatakan. Oleh karena ini, ketika khotib berkhutbah maka
seolah-olah ia sedang melakukan dua rakaat. Berbeda dengan para
pendengar khutbah, mereka tidak dianggap sebagai seolah-olah
sedang melakukan dua rakaat. Menurut dzohir, khutbah yang
dilakukan oleh khotib yang tidak mampu menutup aurat tetap
dihukumi sah, sedangkan khutbah yang dilakukan oleh khotib yang
tidak mampu suci dari hadas dan najis tidak dihukumi sah.”

4. Berdiri

ركناً الصالةويفشرطاً هناالقيامعدواوقدالرافعيقال) القادرعلىالقيام(رابعها) و(
بأنبعضهموفرقآخريفوشرطاً موضعيفركناً عدهيفحجرالاحلرمنيإماموقال

الالوعظاخلطبةمنواملقصودفيهاركننيفعدااخلدمةوقعودهاالصالةبقياماملقصود
الزياديذكرهأشبهبالشرطفكانفيهالقيام

Syarat dua khutbah Jumat yang keempat adalah berdiri bagi
khotib yang mampu.
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Rofii berkata, “Sesungguhnya para ulama menyebut berdiri
dalam pembahasan dua khutbah Jumat sebagai syarat dan dalam
sholat sebagai rukun.”

Imam Haromain berkata, “Tidak ada larangan menyebut
berdiri sebagai rukun di satu tempat dan sebagai syarat di tempat
lain.”

Sebagian ulama menjelaskan perbedaan ini dengan
perkataannya, “Tujuan berdiri dan duduk dalam sholat adalah
sebagai bentuk khidmat (mengabdikan diri kepada Allah) sehingga
keduanya disebut sebagai dua rukun dalam sholat. Sedangkan tujuan
pokok dari khutbah adalah menasehati, bukan berdiri untuk
menasehati, sehingga menyebut berdiri sebagai syarat dalam khutbah
adalah yang lebih dibenarkan.” Demikian ini disebutkan oleh Ziyadi.

5. Duduk antara Dua Khutbah

االرتقاءهنابالفوقيةواملراد) الصالةطمأنينةفوقبينهمااجللوس(خامسها) و(
املرادوليسالصالةيفالطمأنينةقدرإىلاخلطبتنيبنياجللوسيصلبأنوالوصول

الذيبلذلكعلىالزيادةيشرتطالألنهطولهيفعليهيزيدبأنعليهالزيادةبذلك
فقطالطمأنينةأصلفيهيشرتط

Syarat dua khutbah Jumat yang kelima adalah bahwa khotib
duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang melebihi
tumakninah dalam sholat.

Pengertian pernyataan duduk yang melebihi tumakninah
dalam sholat adalah irtiqok dan wushul, artinya, khotib sampai pada
posisi duduk di antara dua khutbah hingga seukuran lamanya
tumakninah dalam sholat. Jadi, yang dimaksud dengan pernyataan
tersebut bukan khotib duduk di antara dua khutbah dengan duduk
yang lamanya melebihi lamanya tumakninah dalam sholat karena di
dalam duduk disini tidak disyaratkan demikian ini, tetapi yang
disyaratkan adalah asal tumakninah itu saja.
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بنياجللوسيفكماالصالةيفالطمأنينةبقدريكونأناجللوسوأقلالشرقاويقال
بينهمااجللوستركفلوفيهيقرأهاوأناإلخالصسورةبقدريكونأنويسنالسجدتني

وجوباً بينهمافصللعذرقاعداً خطبومنأخرىخبطبةويأيتفيجلسواحدةحسبتا
عليهازائدةأيالتعبأيالعنيبكسروالعيالتنفسسكتةفوقبسكتة

Syarqowi berkata, “Minimal duduk di antara dua khutbah
Jumat adalah sekiranya duduk tersebut seukuran dengan tumakninah
dalam sholat sebagaimana duduk di antara dua sujud. Disunahkan
bahwa khotib duduk di antara dua khutbah Jumat seukuran lamanya
membaca Surat al-Ikhlas dan khotib disunahkan membacanya saat
duduk tersebut. Apabila khotib tidak duduk di antara dua khutbah
maka dua khutbah yang telah ia lakukan dianggap sebagai satu
khutbah sehingga ia wajib duduk dan melakukan khutbah lagi
sebagai khutbah kedua. Barang siapa berkhutbah Jumat dengan
posisi duduk karena udzur, ia wajib memisah antara dua khutbah-nya
dengan diam yang lamanya melebihi diam karena bernafas. Lafadz
dengan ’العي‘ kasroh pada huruf /ع/ berarti payah (capek), maksudnya,

yang melebihi lamanya diam karena bernafas.”

فيفصلمضطجعاً خطبأواجللوسعلىيقدروملقائماً خطبمنومثلهالسويفيقال
الشروطإذخطبتهتصحملاجللوستركفلواالستنابةللعاجزواألوىلبسكتةمنهماكل
اهالسهومعولوااإلخالليضر

Suwafi berkata, “Sama dengan khotib yang berkhutbah
dengan posisi duduk karena udzur adalah khotib yang berkhutbah
dengan posisi berdiri dan ia tidak mampu duduk atau khotib yang
berkhutbah dengan posisi tidur miring, maka masing-masing
memisah antara dua khutbah dengan diam. Sikap yang lebih utama
bagi khotib yang tidak mampu duduk adalah mencari orang lain agar
menggantikannya berkhutbah. Apabila khotib tidak duduk maka
khutbahnya tidak sah karena yang namanya syarat akan menjadi
batal sebab tidak terlaksana meskipun dikarenakan lupa.”
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6. Muwalah antara Dua Khutbah

اخلطبتنيبنيأي) بينهمااملواالة(سادسها) و(

Syarat dua khutbah Jumat yang keenam adalah muwalah
(berturut-turut) antara dua khutbah.

7. Muwalah antara Dua Khutbah dan Sholat

فصليطولالبأنمنهماكلأركانوبنيأي) الصالةوبنيبينهمااملواالة(سابعها) و(
ذلكعننقصفإنممكنبأخفركعتنيبقدرطولهوضبطالثالثةاملواضعهذهيفعرفاً 

مابنيالوعظختلليضرواليضرمل حيثطالتوإنقراءةوكذاطالوإنأركا
وسّلمعليهاهللاصلىكونهعنغفلةفإنهاالقطعأطلقملنخالفاً وعظاً تضمنت

الباجوريأفادهقخطبتهيفيقرأكان

Maksudnya, syarat dua khutbah yang ketujuh adalah
muwalah (berturut-turut) antara dua khutbah dan sholat. Selain itu,
disyaratkan juga muwalah di antara rukun-rukun dua khutbah.
Pengertian muwalah disini adalah sekira khotib tidak memisah di
tiga tempat ini dengan selang waktu yang lama menurut ‘urf. Lama
disini adalah seukuran lamanya melakukan dua rakaat yang paling
ringan dan yang telah mencukupi. Jika khotib memisah antara tiga
tempat, yakni rukun-rukun, dua khutbah, dan sholat, dengan selang
waktu yang lamanya kurang dari lamanya dua rakaat tersebut maka
khutbah tetap dihukumi sah. Diperbolehkan menyela-nyelakan
nasehat di antara rukun-rukun dua khutbah meskipun nasehat
tersebut berlangsung lama. Begitu juga, diperbolehkan menyela-
nyelakan bacaan ayat al-Quran di antara rukun-rukun dua khutbah
meskipun bacaan tersebut berlangsung lama dengan catatan bahwa
ayat yang dibaca itu mengandung nasehat. Berbeda dengan pendapat
sebagian ulama yang menyatakan bahwa rukun-rukun dua khutbah
menjadi terputus sebab bacaan ayat al-Quran tersebut. Mungkin ia
lupa kalau Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama pernah
membaca Surat Qof dalam khutbahnya. Demikian ini difaedahkan
oleh Bajuri.
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ماجيبهلالثانيةأواألوىلمنهوهليدروملركنتركعلمفلوالسويفيقال إعاد
أنالحتمالالثانيةباخلطبةيأيتمثجيلسأنواألقربنظرفيهفقط؟الثانيةإعادةأم

خطبةجمموعهماوجيعلبالثانيةفتكمللغواً جلوسهافيكوناألوىلمناملرتوكيكون
البعدهافاجللوسالثانيةمناملرتوككونوبتقديربالثانية،ويأيتبعدهافيجلسأوىل
منأتىملاتكريربعدبهيأيتمايضرالوهواخلطبةبعدجلوسأنهغايتهألنيضر

ملاخلطبةمنالفراغبعدالركنتركيفشكلوأمامنها،تركهملاواستبدالالثانيةاخلطبة
الصالةمنالفراغبعدركنتركيفكالشكيؤثر

Suwaifi berkata, “Apabila khotib mengetahui kalau dirinya
telah meninggalkan satu rukun tertentu, tetapi ia tidak tahu apakah
rukun yang ditinggalkannya itu ada di khutbah pertama atau kedua,
maka apakah diwajibkan atas khotib mengulangi dua khutbahnya
atau hanya mengulangi khutbah baru keduanya saja? Jawaban dari
permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi yang aqrob
(lebih mendekati kebenaran) adalah bahwa yang harus dilakukan
oleh khotib adalah duduk, kemudian ia melakukan khutbah baru
kedua, karena adanya kemungkinan bahwa;

 Mungkin rukun yang ditinggalkannya itu ada di khutbah
pertama sehingga duduk awalnya tidak dianggap dan
khutbah pertama terselesaikan dengan khotib melakukan
khutbah baru kedua, jadi khutbah pertama dan kedua yang
awal dihitung sebagai satu khutbah, kemudian ia duduk, lalu
ia berkhutbah baru kedua.

 Mungkin rukun yang ditinggalkannya itu ada di khutbah
kedua sehingga duduk baru setelahnya tidak apa-apa karena
intinya duduk barunya tersebut dilakukan setelah khutbah.
Lagi pula, apa yang khotib akan lakukan setelah mengulangi
duduk dihukumi boleh sebab ia telah melakukan rukun-
rukun khutbah kedua yang awal dan ia mengganti rukun
yang ia tinggalkan dari khutbah kedua dengan rukun baru
dari khutbah baru kedua.
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Apabila khotib setelah ia selesai dari dua khutbah ragu tentang
apakah ia telah meninggalkan rukun tertentu dalam dua khutbahnya
maka keraguan tersebut tidak berpengaruh, artinya, dua khutbah
sebelumnya tetap dihukumi sah, sebagaimana ketika ia telah
menyelesaikan sholat, kemudian ia ragu apakah ia telah
meninggalkan rukun tertentu dalam sholat atau tidak, maka sholatnya
tetap dihukumi sah.”

8. Berbahasa Arab

كانوإنالعرببكالماخلطبتنيأركانتكونأنأي) بالعربيةتكونأن(ثامنها) و(
االعجماً القوم ميفهمو الصورةهذهغرييفأياجلملةيفيعظهمأنهيعرفونأل

واحديتعلمأنوجيببهيعظهممايعرفواملوإنواعظأنهبقرينةمعرفتهمعلىفاملدار
فيصلونالتعلمقبلخطبتهمتصحوالكلهمأمثوامنهمأحديتعلمملفإنالعربيةمنهم
التعلمإمكانمعكلههذاظهراً 

Syarat khutbah Jumat yang kesembilan adalah bahwa dua
khutbah Jumat disampaikan khotib dengan menggunakan Bahasa
Arab meskipun peserta Jumatan bukan kaum yang berbahasa Arab
yang tidak memahami khutbah yang disampaikan. Ini dikarenakan
oleh keadaan bahwa mereka tahu kalau khotib sedang menasehati
mereka secara global, maksudnya selain dalam contoh ini. Jadi,
patokan hukum disini terbatas pada rasa tahu dari para peserta
Jumatan yang berdasarkan qorinah atau indikator bahwa khotib
sedang menasehati mereka meskipun mereka tidak mengetahui
nasehat apa yang disampaikan kepada mereka.

Salah satu dari mereka diwajibkan belajar Bahasa Arab.
Apabila tidak ada seorang pun dari mereka mempelajarinya maka
mereka semua berdosa dan khutbah Jumat yang mereka lakukan
dihukumi tidak sah sebelum belajar terlebih dahulu sehingga mereka
wajib sholat Dzuhur, bukan sholat Jumat. Semua ini, maksudnya
hukum dosa karena tidak ada seorang pun dari mereka yang belajar
Bahasa Arab, hukum khutbah mereka tidak sah, dan hukum wajib
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mendirikan sholat Dzuhur, terbatas pada keadaan masih adanya
kesempatan dan kemungkinan untuk belajar Bahasa Arab.

احلاضرونيفهمأنبشرطشاءلغةبأيمنهمواحدخطبميكنملفإنالشرقاويقال
اإياهافهمهميشرتطالالعربيةخبالفاملعتمدعلىاللغةتلك بدلوغريهاأصلأل

Syarqowi mengatakan bahwa apabila tidak memungkinkan
belajar Bahasa Arab maka salah satu dari mereka berkhutbah dengan
bahasa yang ia kehendaki, tetapi dengan syarat bahwa bahasa yang ia
gunakan tersebut benar-benar dimengerti dan dipahami oleh para
peserta Jumatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat
muktamad. Berbeda dengan Bahasa Arab, artinya, para peserta
Jumatan tidak disyaratkan paham khutbah yang berbahasa Arab
karena Bahasa Arab disini adalah hukum asal kewajiban sedangkan
bahasa selainnya hanya sebagai ganti darinya.

يفهمهملوإنبلسانهمنهمواحدخطبالتعلمأيميكنملفإنالسويفيوقال
ماختلفتبأناحلاضرون خيطبأنيتعنيفالالقومأحسنهماأحسنوإنوظاهرهلغا

شرطهاالنتفاءهلممجعةفالالرتمجةمنهمأحدحيسنملفإنبه

Suwaifi mengatakan bahwa apabila tidak ada kesempatan
atau tidak memungkinkan belajar Bahasa Arab maka salah satu dari
mereka berkhutbah dengan bahasanya sendiri meskipun para peserta
Jumatan tidak memahami bahasanya itu dikarenakan semisal bahasa
mereka tidak sama dengan bahasanya, sekalipun ia mampu
menggunakan bahasa mereka secara baik. Jadi, ia tidak diwajibkan
berkhutbah dengan menggunakan bahasa para peserta Jumatan.

Apabila tidak ada seorang pun dari mereka pandai
menerjemahkan khutbah berbahasa Arab ke bahasa yang ia
kehendaki maka mereka semua tidak diwajibkan mendirikan sholat
Jumat karena tidak terpenuhinya syarat Jumat.
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القوميفكانإنبالعربيةاخلطبةأركانكوناشرتاطوحملالربماويعننقالً أيضاً وقال
ماكفىوإالعريب العربيةمنفيهابدفالأيكالفاحتةفهياآليةيفإالبالعجميةكو

Suwaifi juga berkata dengan mengutip dari Barmawi bahwa
disyaratkannya berbahasa Arab dalam rukun-rukun khutbah adalah
ketika ada seorang ‘arabi (yang berbahasa Arab) di antara mereka.
Jika tidak ada satu ‘arabi pun maka dua khutbah Jumat cukup
dilakukan dengan menggunakan bahasa lain, kecuali dalam rukun
membaca ayat al-Quran, maka diwajibkan menggunakan Bahasa
Arab, sebagaimana diwajibkan menggunakan Bahasa Arab dalam
membaca al-Fatihah di dalam sholat dan tidak boleh
menerjemahkannya ke bahasa lain.

9. Khotib Memperdengarkan Dua Khutbah kepada 40
Peserta Jumatan

لألربعنياخلطبتنيأركاناخلطيبيسمعأنأي) أربعنييسمعهماأن(تاسعها) و(
يرفعبأنبالفعلاخلطيبمناإلمساعجيبأياإلمامومنهماجلمعةمتنعقدالذين
حبيثيكونوابأنبالقوةفيجباجلالسنيمنالسماعأمااجلالسونيسمعهحىتصوته

اللبعضهمولوالثقيلوالنوموالبعدالصممخبالفلغطحنويضرفاللسمعواأصغوالو
كمايسمعملوإنيقولمايعرفألنهاإلمامصمميضرالنعميضرفالالنعاسجمرد
الشرقاويقاله

Maksudnya, khotib harus memperdengarkan dua khutbah-
nya kepada 40 peserta Jumatan, yaitu para peserta yang dengan
mereka, sholat Jumat dihukumi menjadi sah.

Termasuk dari mereka adalah imam, artinya, apabila khotib
yang juga berperan sebagai imam terhitung termasuk 40 maka khotib
tersebut wajib memperdengarkan khutbah-nya kepada dirinya sendiri
secara nyata, sekiranya ia mengeraskan suaranya sampai para peserta
lain dapat mendengarnya. Adapun mendengar yang dialami oleh para
peserta tidak diwajibkan secara nyata-nyata mendengar, tetapi hanya
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secara quwwah, yakni sekiranya apabila mereka mau fokus maka
mereka dapat mendengar. Oleh karena ini, apabila ada keramaian
yang mencegah mereka dari mendengar khutbah maka tidak
membatalkan khutbah. Berbeda dengan tuli, jauh, tidur berat,
meskipun hanya dialami oleh sebagian dari 40 peserta maka khutbah
dihukumi tidak sah. Adapun ngantuk, maka tidak membatalkan
khutbah.

Syarqowi berkata, “Apabila imam yang berperan khotib itu
tuli maka tidak membatalkan khutbah karena ia mengetahui apa yang
ia katakan meskipun ia tidak mendengarnya.” (Ini berlaku saat imam
yang berperan khotib tersebut tidak termasuk hitungan 40. Wallahu
a’lam.)

البالفعلهلاإمساعهموغريمهاوالرافعيالنوويعنداألصحعلىويعتربالزياديوقال
ركنمساعمينعلغطوجودمعتصحوالصمبعضهمأربعنيعلىاجلمعةجتبفالبالقوة
انتهىفيهااملعتمدعلى

Ziyadi berkata, “Hukum sebenarnya adalah apa yang telah
dinyatakan oleh pendapat asoh menurut Nawawi, Rofii, dan lainnya,
yaitu khotib wajib secara nyata memperdengarkan khutbah kepada
para peserta Jumatan, bukan secara quwwah, sehingga sholat Jumat
tidak diwajibkan atas kaum yang sebagian warga mereka ada yang
tuli dan sholat Jumat menjadi tidak sah sebab adanya keramaian yang
mencegah mereka dari mendengar salah satu rukun khutbah,
sebagaimana menurut pendapat muktamad.”

الشعارظهوراملقصودألنواحدآنيفاألركانمساعيشرتطأنهاألجهوريعنونقل
عشروناألركانمسعفلواإلسالمشيخأفىتوبذلكواحدآنيفبأربعنيإاليوجدوال

ملنوسنيكفيفالأوالً مسعمنحضرمثاألركانهلمفأعادعشرونفجاءوذهبوامثالً 
إصغاءمعسكوتاخلطبةمسع

Dikutip dari Ajhuri bahwa 40 peserta Jumatan disyaratkan
mendengar rukun-rukun khutbah secara bersamaan dalam satu waktu
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karena tujuannya adalah dzuhur syiar (memperlihatkan syiar),
sedangkan tujuan ini tidak dapat dihasilkan kecuali dengan 40
peserta dalam satu waktu.

Oleh karena ini, Syaikhul Islam berfatwa bahwa apabila 20
peserta pertama mendengar rukun-rukun khutbah, kemudian mereka
pergi, setelah itu 20 peserta kedua datang dan imam mengulangi
memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 20 peserta kedua ini,
lalu 20 peserta pertama datang lagi, maka khutbah belum mencukupi
mereka.

Disunahkan bagi peserta pendengar khutbah untuk diam
sambil memperhatikan.

قالواحيثالثالثةلألئمةخالفاً اخلطبةحالاملستمعنيمنالكالمويكرهالرمحاينقال
وأنصتوالهفاستمعواالقرآنقرىءوإذاتعاىلقولهوهوالندبعلىاآليةومحلناحيرمإنه

ا سنأووجبضرورةلهدعتإننعمعليهالشتماهلاقرآناً ومسيتاخلطبةيفنزلتفإ
حاجةلغريولووبينهماوبعدهااخلطبةقبلواليكرهحمرمعنوالنهيالواجبكالتعليم

ابتداؤهكرهوإنالسالمردوجيب

Rahmani berkata, “Para pendengar khutbah dimakruhkan
berbicara saat khotib sedang berkhutbah. Berbeda dengan tiga Imam
Fiqih lain, maksudnya, mereka berpendapat bahwa diharamkan
berbicara saat khotib sedang berkhutbah. Kalangan Syafiiah yang
menetapkan kemakruhan berbicara ini berdasarkan alasan bahwa
perintah dalam Firman Allah, ‘Ketika dibacakan al-Quran maka
dengarkanlah dan diamlah,’7 dimaksudkan pada hukum sunah
karena ayat ini diturunkan di dalam masalah khutbah, sedangkan ayat
tersebut disebut dengan al-Quran karena ayat tersebut mengandung
lafadz al-Quran. Apabila pendengar khutbah terpaksa harus berbicara
saat khotib sedang berkhutbah maka ia diwajibkan berbicara atau
disunahkan, seperti; berbicara karena mengajari perkara wajib
kepada orang lain atau melarangnya dari perkara haram. Berbicara

7 QS. Al-A’rof: 204
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tidak dimakruhkan sebelum berkhutbah, setelahnya, atau di antara
dua khutbah, meskipun tidak ada hajat berbicara. Wajib menjawab
salam saat khotib sedang berkhutbah meskipun mengawali salam
dimakruhkan pada saat itu.”

10. Waktu Dzuhur

البخاريرواهلالتباع) الظهروقتيفكلهاتكونأن(عاشرها) و(

Maksudnya, semua dua khutbah harus terjadi di waktu
Dzuhur karena ittibak, seperti keterangan dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhori.

قبلوفعلهماأبنيةخطهيفووقوعهماالذكورةوهيمخسةاخلطبتنيشروطمنوبقي
وأماالصالةيفكماسنتهمامنفرضهماومتييزوثالثنيتسعةمنوالسماعالصالة
ماترتيب فقطسنةبلبشرطفليسأركا

Selain syarat-syarat dua khutbah Jumat yang telah
disebutkan, masih ada 5 (lima) syarat lagi, yaitu:

11. Khotib adalah laki-laki tulen.
12. Dua khutbah dilakukan di tempat yang masih termasuk

dalam garis batas kota/desa.
13. Dua khutbah dilakukan sebelum melaksanakan 2 rakaat

sholat.
14. Dua khutbah didengar oleh 39 peserta.
15. Khotib dapat membedakan manakah yang fardhu dalam dua

khutbah dan manakah yang sunah di dalamnya, sebagaimana
ini juga disyaratkan dalam sholat.

Adapun tertib dalam rukun-rukun dua khutbah tidak
termasuk syarat, tetapi hanya sebatas kesunahan.
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Doa-doa Setelah Sholat Jumat

الفاحتةرجلهيثينأنقبلاجلمعةمنسالمهعقبقرأمنأناخلربيفورد]فائدة[
األجرمنوأعطيتأخروماذنبهمنتقدممالهغفرسبعاً سبعاً واملعوذتنيواإلخالص

بعدذلكوأنوزيادةالفاحتةبإسقاطالسينالبنروايةويفورسولهباهللاآمنمنبعدد
وأهلهودنياهدينهلهحفظيتكلمأنوقبلبزيادةروايةويفاألخرىاجلمعةإىلالسوءمن

حجرابنذلكوذكروولده

[FAEDAH]

Disebutkan di dalam hadis bahwa barang siapa membaca
Surat al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Naas sebanyak tujuh
kali-tujuh kali setelah salam sholat Jumat dan sebelum memindah
kaki (dari posisi tasyahud) maka dosanya yang lalu dan yang
mendatang diampuni dan ia diberi pahala sebanyak makhluk yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Riwayat Ibnu Sina tidak menyebutkan Surat al-Fatihah dan
ditambahi pernyataan, “... dan ia dijauhkan dari keburukan sampai
hari Jumat berikutnya.”

Dalam riwayat lain ditambahkan pernyataan, “... dan
sebelum ia berbicara maka ia dijaga agamanya, dunianya,
keluarganya, dan anaknya.” Demikian ini disebutkan oleh Ibnu
Hajar.

بربأعوذقلمثأحداهللاهوقلمثبالفاحتةيبدأأنذلككيفيةأنالزياديعنونقل
خمصوصأمرفيهوردماأنشيخهعنالقليويبونقلالناسبربأعوذقلمثالفلق
للقومميينهجبعلولورجلهيثينفيفوتمبخالفتهيفوت

Dikutip dari Ziyadi bahwa cara melakukan bunyi hadis di
atas adalah musholli mengawali membaca al-Fatihah, kemudian al-
Ikhlas, kemudian al-Falaq, kemudian an-Naas.
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Dikutip oleh Qulyubi dari gurunya bahwa hadis di atas
mengandung perintah tertentu sehingga janji-janji yang dinyatakan
dalam hadis tersebut tidak akan diperoleh sebab tidak melakukan
aturan sesuai perintah yang ada. Oleh karena itu, apabila musholli
telah memindah kaki kanannya menghadap ke orang lain maka ia
telah kehilangan janji-janji yang disebutkan dalam hadis tersebut.

التشهديفعليهاهواليتحالتهعنرجلهيصرفأنقبلأيرجلهيثينأنقبلوقوله
عناملناوينقلهالكبائراجتمعتإذاالصغائرمنأيتأخروماذنبهمنتقدمماوقوله

القشريياألسعدأيب

Bunyi hadis “قبل أن يثين رجله” berarti sebelum musholli

memindah kakinya dari posisi tasyahud.

Bunyi hadis “ وما تأخرما تقدم من ذنبه  ” berarti bahwa dosa-dosa

yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang telah terkumpul hingga
menjadi dosa-dosa besar, seperti yang dikutip oleh al-Manawi dari
Abu As’ad Qusyairi.

كَ امِ رَ حَ نْ عَ كَ لِ َال ِحبَ ِين نِ غْ اَ دُ وْ دُ وَ ايَ مُ يْ حِ رَ ايَ دُ يْ عِ مُ ايَ ءىُ دِ بْ مُ ايَ دُ يْ محَِ ايَ ِينُّ غَ ايَ يقولمث
عليهواظبمنأنورويمراتأربعاكَ وَ سِ نْ مَّ عَ كَ لِ ضْ فَ بِ وَ كَ تِ يَّ صِ عْ مَ نْ عَ كَ تِ اعَ طَ بِ وَ 

أناحلفينالشيخشيخناعنالشرقاويونقلحيتسبالحيثمنورزقهاهللاأغناه
وسّلمعليهاهللاصلىالنيبعنصحيححديثيفوارداملذكورالدعاء

Setelah itu, musholli membaca di bawah ini sebanyak 4
(empat) kali:

كَ تِ اعَ طَ بِ وَ كَ امِ رَ حَ نْ عَ كَ لِ َال ِحبَ ِين نِ غْ اَ دُ وْ دُ وَ ايَ مُ يْ حِ رَ ايَ دُ يْ عِ مُ ايَ ءىُ دِ بْ مُ ايَ دُ يْ محَِ ايَ ِينُّ غَ ايَ 
اكَ وَ سِ نْ مَّ عَ كَ لِ ضْ فَ بِ وَ كَ تِ يَّ صِ عْ مَ نْ عَ 

Diriwayatkan bahwa barang siapa senantiasa membaca doa
tersebut maka Allah akan memberinya kecukupan dan rizki dari
arah-arah yang ia tidak sangka-sangka.
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Syarqowi mengutip dari Syaikhuna Syeh al-Hafani bahwa
doa di atas disebutkan dalam hadis shohih yang diriwayatkan dari
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.

هذينقراءةعلىواظبمنإنبهاهللانفعناالشعراينالوهابعبدالقطبعن]فائدة[
ومهاشكغريمناإلسالمعلىتعاىلاهللاتوفاهمجعةيومكليفالبيتني

مِ يْ حِ اجلَْ ارِ نَ ىلَ عَ ىوَ قْـ أَ َال وَ ** الً هْ أَ سِ وْ دَ رْ فِ لْ لِ تُ سْ لَ يهلَِ إِ 

مِ يْ ظِ عَ الْ بِ نْ الذَّ رُ افِ غَ كَ نَّ إِ فَ ** ِيب وْ نُـ ذُ رْ فِ اغْ وَّ ةً بَ وْ تَـ ِيل بْ هَ فَـ 

مابعضهمعنونقل اجلمعةصالةبعدمراتمخسيقرآنأ

[FAEDAH]

Diriwayatkan dari seorang wali qutub, Abdul Wahab
Syakroni, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan
perantaranya, bahwa barang siapa senantiasa membaca dua bait
berikut di setiap hari Jumat maka Allah pasti mencabut nyawanya
dengan menetapi keislaman. Dua bait tersebut adalah:

مِ يْ حِ اجلَْ ارِ نَ ىلَ عَ ىوَ قْـ أَ َال وَ ** الً هْ أَ سِ وْ دَ رْ فِ لْ لِ تُ سْ لَ يهلَِ إِ 

مِ يْ ظِ عَ الْ بِ نْ الذَّ رُ افِ غَ كَ نَّ إِ فَ ** ِيب وْ نُـ ذُ رْ فِ اغْ وَّ ةً بَ وْ تَـ ِيل بْ هَ فَـ 

Dikutip dari sebagian ulama bahwa dua bait tersebut dibaca
sebanyak 5 (lima) kali setelah sholat Jumat.
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BAGIAN KEDUA PULUH DUA

PENGURUSAN JENAZAH

Pendahuluan

علممنعلىالكفايةعلىجيبأيالزايبفتح) يلزمالذي(بامليتيتعلقفيما) فصل(
البحثعدميفوينسببقربهلكونهقصرلكنيظنهوملبذلكيعلمملأوظنهأومبوته
والشهيدبنسكاحملرمغريغريقاً ولواملسلم) للميت(وغريهمأقاربهمنتقصريإىلعنه
بعضيفالسقطوغريأكربحدثاً حمدثاً أوفاسقاً أوصبياً ولوالكفارحماربةحمليف

وخلةخاللمثلبفتحهاخصلةمجعاخلاءبكسروهيكاملةأيخصالأربع(أحواله
الدفنموضعإىلاحلملوهوخامسوبقيومعىنوزناً 

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
berhubungan dengan mayit.

Barang siapa mengetahui kematian mayit, atau menyangka
kematiannya, atau tidak mengetahuinya dan juga tidak
menyangkanya sebab ia ceroboh karena sebenarnya ia tinggal berada
di dekat mayit tersebut dan sikap acuhnya tersebut dianggap sebagai
suatu kecerobohan, baik ia adalah kerabat atau bukan bagi mayit
tersebut, maka diwajib/fardhu kifayah-kan atasnya 4 (empat)
perkara (khisol/خصال), dengan catatan bahwa mayit tersebut adalah

yang muslim meskipun mati karena tenggelam, yang bukan sedang
ihram haji atau umrah, yang bukan syahid di medang perang
melawan kaum kafir, dan yang bukan siqtu di sebagian keadaannya,
meskipun mayit tersebut adalah shobi (bocah), orang fasik, dan yang
menanggung hadas besar.

Kata ‘khisol/خصال’ dengan kasroh pada huruf /خ/ merupakan

bentuk jamak dari ‘َخْصَلة’ dan bisa dengan fathah pada huruf /خ/, yakni

sama seperti kata ‘ِخَالل’ dan ‘َخلَّة’ dari segi wazan dan makna.
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Selain 4 (empat) perkara, masih tersisa satu perkara yang
kelima, yaitu menggotong mayit ke tempat penguburan.

رىغسللوحبيثوكانبالنارأحرقلوكماالتيمموهوبدلهأوأي) غسله(أحدها
نعمحبائلفيهماامليتفييممالرجليفأجنبيةأواملرأةيفأجنيبإاليوجدمللووكما

الكبرياخلنثىومثلهوالنساءالرجاليغسلهالشهوةحديبلغملالذيالصغري

4 (empat) perkara yang difardhu kifayah-kan tersebut adalah:

1. Memandikan atau penggantinya, yaitu mentayamumi
semisal apabila mayit mati terbakar sekiranya jika ia
dimandikan maka tubuhnya akan terlepas atau apabila hanya
ada pengurus laki-laki pada mayit perempuan atau hanya ada
pengurus perempuan pada mayit laki-laki maka masing-
masing mayit tersebut ditayamumi dengan ha-il
(penghalang, semisal kain). Akan tetapi, apabila mayit
adalah seorang laki-laki kecil yang belum mencapai batas
usia yang menimbulkan syahwat atau khuntsa yang sudah
dewasa maka boleh dimandikan oleh laki-laki dan
perempuan.

بدلهأوغسلهبعدأي) نهتكفي(ثانيها) و(

2. Mengkafani setelah mayit dimandikan atau ditayamumi.

عليهاهللاصلىالنيبعناملنقولألنهوجوباً الغسلبعدأي) عليهالصالة(ثالثها) و(
التكفنيوبعدعليهيصلملوطهرهإخراجهوتعذرحفرةيفوقعكأنتعذرفلووسّلم
بامليتباالزدراءيشعرألنهتكفينهقبلعليهالصالةتكرهبلندباً 

3. Mensholati setelah dimandikan. Wajib mendahulukan
memandikan mayit dari mensholatinya karena ini
berdasarkan riwayat dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama.
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Apabila sulit memandikan mayit terlebih dahulu daripada
mensholatinya, semisal mayit berada di lubang dan sulit
dikeluarkan dan disucikan, maka ia tidak perlu disholati.

Adapun mengkafani mayit terlebih dahulu sebelum
mensholatinya adalah sunah, bahkan dimakruhkan
mensholatinya sebelum mengkafaninya karena demikian ini
menunjukkan sikap menghinanya.

قربيفأي) دفنه(رابعها) و(

4. Mengubur mayit di dalam kuburan.

Mengurus Mayit Kafir

الصالةجتوزوالغريهأوذمياً كانسواءمطلقاً جائزهوبلغسلهجيبفالالكافرأما
اعليه مرتداً أوذمياً كانوإنمطلقاً حرامفإ

Adapun mayit kafir, ia tidak wajib dimandikan, tetapi boleh
dimandikan secara mutlak, artinya, baik ia adalah kafir dzimmi atau
selainnya. Ia tidak boleh disholati karena hukum mensholatinya
diharamkan secara mutlak meskipun ia adalah kafir dzimmi atau
murtad.

ملفإناملالبيتيفالثالثةهؤالءوتكفنيودفنهمواملعاهدواملؤمنالذميتكفنيوجيب
منوأمانوعهدبذمةوفاءنفقتهمتلزمهمنهلميكنوملهلممالالحيثفعلينايكن
مإطعامهمجيبكماذكر وكسو

Diwajibkan mengkafani kafir dzimmi, muamman, dan
mu’ahad. Biaya mengkafani mereka bertiga diambilkan dari dana
Baitul Mal. Apabila Baitul Mal tidak ada dana maka biaya
pengkafanan diwajibkan atas kita (kaum muslimin) jika memang tiga
kafir tersebut tidak memiliki harta sama sekali dan tidak ada orang
lain yang wajib menafkahi mereka. Alasan mengapa biaya
pengkafanan diwajibkan atas kita pada saat kondisi demikian adalah
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karena untuk memenuhi janji sebab dzimmah, ‘ahd, dan aman
sebagaimana kita diwajibkan juga memberi mereka makan dan
pakaian.

باملصاحلةخاصةنائبهأواإلماممععقدالذيهواملعاهدأنواملؤمنملعاهدابنيوالفرق
ضعفناعندسننيوعشرقوتناعندفأقلأشهرأربعةمعلومةمدةالقتالتركعلى

أربعةمنأكثرعقدجيوزالأنهإالكذلكواملؤمنومساملاً ومهادناً موادعاً أيضاً ويسمى
أيضاً اآلحاديعقدهقدوأنهأشهر

Perbedaan antara kafir mu’ahad dan muamman adalah:

a. Kafir mu’ahad adalah kaum kafir yang melakukan akad
damai dengan presiden dari kaum muslimin atau naib-nya
secara khusus untuk tidak melakukan peperangan selama
waktu tertentu, yaitu 4 (empat) bulan atau lebih sedikit jika
kekuatan kekuasaan berada di tangan kaum muslimin dan 10
tahun jika kekuatan kekuasaan berada di tangan kaum kafir.
Kafir mu’ahad disebut juga dengan muwadik, muhadin, dan
musalim.

b. Kafir muamman adalah kaum kafir yang melakukan akad
damai dengan presiden dari kaum muslimin atau naib-nya
secara khusus untuk tidak melakukan peperangan selama
waktu tertentu, hanya saja akad tersebut tidak boleh berlaku
lebih dari 4 (empat) bulan. Terkadang kaum kafir melakukan
akad ini secara individu.

الدهربدوامويقولبشريعةيتمسكالالذيوهووالزنديقواملرتداحلريبتكفنيجيبوال
إغراءجيوزبلدفنهمجيبوالاخلالقبوحدانيةوالباآلخرةيؤمنالالذيهووقيل

ماألوىللكنعليهمالكالب حتققإذاجتببلبرائحتهمالناسيتأذىلئالموارا
منهماألذى

Tidak wajib mengkafani mayit kafir harbi, murtad, dan
zindik. Pengertian zindik adalah orang yang tidak berpedoman pada
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syariat tertentu, tetapi ia berpedoman bahwa nasibnya tergantung
pada zaman atau masa. Menurut qil, pengertian zindik adalah orang
yang tidak mengimani atau mempercayai adanya akhirat dan sifat
wahdaniah Sang Pencipta.

Tidak diwajibkan mengubur mayit kafir harbi, murtad, dan
zindik, bahkan diperbolehkan jasad mayit mereka dijadikan sebagai
makanan anjing. Akan tetapi, yang lebih utama adalah menutupi
jasad mayit mereka agar bau busuknya tidak mengganggu
masyarakat, bahkan, terkadang wajib menutupi jasad mayit mereka
jika terbukti bau busuknya menganggu.

Mengurus Mayit Muhrim (yang sedang ihram)

والوجههمايسرتالواخلنثىواملرأةرأسهيسرتوالخميطاً يلبسفالالذكراحملرموأما
ميفوحنوطككافورطيبهلميقربأنأيضاً وحيرمبقفازينكفامها مأبدا وأكفا

باملوتيبطلالالنسكألناإلحرامألثرإبقاءغسلهموماء

Adapun mayit muhrim laki-laki, ia tidak boleh dipakaikan
pakaian yang berjahit dan tidak boleh ditutupi kepalanya. Mayit
muhrim perempuan dan khuntsa tidak boleh ditutupi wajahnya dan
kedua telapak tangannya dengan sarung tangan.

Diharamkan memberi minyak wangi, seperti kapur barus dan
hanut8, di tubuh para mayit muhrim atau di kafan dan air
memandikan mereka demi mempertahankan bekas ihram karena
ibadah-ibadah manasik tidak batal sebab mati.

Mengurus Mayit Syahid

بعدحريرمنولوفقطثيابهيفدفنهويسنعليهوالصالةغسلهفيحرمالشهيدوأما
يفسواءكالتكفنيفواجبالدفنماأو التكفنيعندإليهوعودهاموتهعقبمنهنزعها

8 Ramuan atau obat yang dioleskan pada tubuh mayit agar tidak
rusak.
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سالحأصابهأمكافرأقتلهسواءأوىلامللطخةلكنوغريهابالدمامللطخةثيابهذلك
أصابهأوالدوابوطئتهأودابتهعنسقطأونفسهسالحإليهعادأوخطأمسلم
أماحلاليفماتالأمأثربهوجدوسواءكافرأومسلمبهرمىهليعرفالسهم
حركةإالفيهوليسبعدهأممعهأماحلربانقضاءقبلالسبببذلكوماتزمناً بقي

بشهيدفليسمستقرةحياةوفيهبعدهماتلوماخبالفمذبوح

Adapun mayit syahid, kita diharamkan memandikannya dan
mensholatinya.

Disunahkan menguburnya dalam kondisi ia mengenakan
pakaiannya saja (bukan kain kafan baru) meskipun pakaiannya
tersebut terbuat dari sutra. Caranya, pakaiannya dilepas terlebih
dahulu setelah kematiannya, kemudian dipakaikan kembali saat
dikafani.

Adapun mengubur mayit syahid hukumnya adalah wajib,
seperti hukum mengkafaninya; baik dikubur dengan mengenakan
pakaiannya yang kotor dengan darah atau selainnya, tetapi pakaian
yang kotor dengan darah adalah yang lebih utama; dan baik ia mati
sebab dibunuh oleh musuh kafir, atau terkena senjata teman muslim
secara tidak sengaja, atau terkena senjatanya sendiri, atau terjatuh
dari kendaraan, atau terinjak kendaraan, atau terkena panah yang
tidak diketahui apakah yang memanahnya itu teman muslim atau
musuh kafir; dan baik jasadnya terdapat bekas atau tidak; dan baik ia
mati seketika itu atau ia mati setelah ia mampu bertahan selama
beberapa waktu; dan baik ia mati sebelum selesai perang atau saat
perang atau setelah perang dengan kondisi sekarat mati. Berbeda
dengan masalah apabila ia masih mampu hidup setelah selesai
perang, maka ia tidak disebut sebagai syahid.

Mengurus Mayit Siqtu

ففيهوحلظتانةتسوهيأشهرهمتامقبلأمهبطنمنسقطالذيوهوالسقطوأما
بكاءأوحتركأوتنفسأواضطرابأوكاختالجاحلياةأمارةفيهظهرتفإنتفصيل
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بأنخلقهظهرفإنوإالوغريهاصالةمنالكبرييفمافيهوجبانفصالهقبلولو
حترمبلفيهشيءفالوإالصالةبالجتهيزهوجبالأمأشهرأربعةبلغسواءختطط
السقطأنفاحلاصلودفنهخبرقةسفرهيسنلكنللكالبولورميهوجيوزعليهالصالة

أحوالثالثةله

Adapun mayit siqtu, yaitu mayit bayi yang gugur dari perut
ibunya sebelum berusia 6 (enam) bulan lebih lahdzotani9, terdapat
beberapa rincian dalam pengurusan mayitnya, yaitu:

 Apabila siqtu mengalami tanda-tanda kehidupan, seperti
bergetar-getar, kroncalan, bernafas, bergerak-gerak, atau
menangis, meskipun belum keluar secara utuh dari farji
ibunya, maka pengurusan mayitnya melibatkan perkara-
perkara yang diwajibkan bagi mayit dewasa, yakni
memandikan, mengkafani, mensholati dan mengubur.

 Apabila siqtu tidak mengalami tanda-tanda kehidupan maka;
 jika ia telah jelas bentuknya (seperti bentuk

manusia) sekiranya bentuknya telah bergaris-garis,
baik ia telah berusia 4 (empat) bulan atau belum,
maka wajib mengurusnya tanpa mensholatinya,

 tetapi jika ia belum jelas bentuknya maka tidak
diwajibkan mengurusnya, bahkan diharamkan
mensholatinya dan diperbolehkan membuangnya
sekalipun untuk makanan anjing, tetapi disunahkan
menutupinya dengan kain dan menguburnya.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa siqtu memiliki 3 (tiga) keadaan.

عنهتعاىلاهللارضياحلفينحممدالشيخقال

احلياةأمارةظهرتإن** الوفاةيفكالكبريوالسقط

9 Lahdzotani adalah 2 waktu sebentar. Maksudnya, waktu sebentar
yang memungkinkan berjimak dan waktu sebentar yang memungkinkan
melahirkan.
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اعترباوسواهاصالةفامنع** ظهراقدوخلقهخفيتأو

ندبقددفنمثوسرتشيء** جيبملففيهأيضاً اختفىأو

Syeh Muhammad al-Hafani rodhiallahu ta’ala ‘anhu
berkata,

Siqtu adalah seperti mayit dewasa dalam pengurusannya ** jika
siqtu tersebut mengalami tanda-tanda kehidupan.

Apabila siqtu tidak mengalami tanda-tanda kehidupan maka jika ia
memiliki bentuk jelas (sekiranya telah bergaris-garis) ** maka

hanya dimandikan, dikafani, dan dikubur, dan diharamkan disholati,

... tetapi jika ia tidak memiliki bentuk jelas maka tidak ada yang
diwajibkan dari 4 (empat) perkara, ** tetapi disunahkan ditutupi

kain dan dikubur.

وملميتاً نزلوإنوغريهاصالةمنكالكبريفحكمهأشهرهمتامبعدالنازلالولدوأما
سقطاً هذايسمىوالخلقهيظهرملوإنحياةقسبلهيعلم

Adapun mayit bayi yang terlahir setelah berusia 6 (enam)
bulan lebih lahdzotani maka hukumnya adalah seperti mayit dewasa,
artinya, ia wajib dimandikan, dikafani, disholati, dan dikubur,
meskipun ia terlahir dalam kondisi telah mati dan tidak diketahui
pernah hidup, dan meskipun ia terlahir dengan tidak memiliki bentuk
yang jelas, karena setelah usia demikian itu, ia tidak disebut lagi
dengan siqtu.

Biaya Pengurusan Mayit

تركةيفواحلملاحلفروأجرةوالكفناملاءومثنالتغسيلكأجرةاملؤنأناعلم]فرع[
وجبتاليتكالزكاةالرتكةتلكبنفستعلقحبقاالبتداءبعدلكنمنهابهيبدأامليت
مفلساً املشرتيماتإذاواملبيعمالبرقبتهواملتعلقواجلاينواملرهونفيها
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غينزوجعلىافتجهيزمهبالنفقةمستأجراً أوهلامملوكاً كانسواءوخادمهاالزوجةوأما
يرثهمباولوالتجهيزيفيصرفهماوليلتهيومهكفايةعلىزيادةميلكمنوهوالفطرةيف

تلزمهالومنالفطرةيفالفقريوخبالفباألجرةاملستأجرخبالفنفقتهماعليهمنها
صغرأولنشوزنفقتهما

للزوجةجيبوالاحلياةيفنفقتهالزمهوإنأبيهزوجةجتهيزيلزمهفالابنهبالزوجوخرج
بعضعلىإالالزوجيقدرملإننعمتركتهامنوالثالثالثاينجيبوالواحدثوبإال

الرتكةمناألخذبابالفتتاحأيضاً وثالثثانووجبتركتهامنباقيهوجبثوب

[CABANG]

Ketahuilah sesungguhnya biaya pengurusan mayit, seperti
upah jasa memandikan, biaya membeli air dan kain kafan, upah
menggali kubur dan menggotongnya ke kubur, diambilkan dari harta
tirkah atau tinggalan mayit. Akan tetapi, biaya pengurusan ini
dikeluarkan setelah menyelasaikan hak-hak yang berhubungan
dengan harta tirkah itu sendiri, seperti harta zakat yang diwajibkan
atas mayit dan belum terbayar, harta yang terkait barang gadaian,
harta yang dikeluarkan karena menanggung biaya melukai (jinayat),
harta yang berhubungan dengan budak, harta berupa barang
penjualan ketika pembelinya mengalami pailit.

Adapun mayit yang berstatus istri atau budak istri, baik
budak yang dimilikinya atau disewanya dengan ganti nafkah, maka
biaya pengurusan mayit keduanya dibebankan atas suami yang kaya
sebagaimana kriteria kaya dalam zakat fitrah, yaitu orang yang
memiliki harta yang dapat digunakan untuk biaya pengurusan mayit
yang mana harta tersebut melebihi kebutuhannya di siang dan
malam, meskipun hartanya ini diperoleh karena ia menerima warisan
dari istri di saat keadaannya masih berkewajiban menafkahi
keduanya. Berbeda dengan masalah apabila budak istri disewa
dengan ganti upah, atau apabila suami adalah orang yang fakir dalam
zakat fitrah, atau apabila suami sudah tidak berkewajiban menafkahi
istri karena nusyuz, atau apabila suami masih seorang bocah kecil,
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maka biaya pengurusan mayit istri dan budak istri tidak dibebankan
atasnya.

Mengecualikan dengan suami adalah anak suami, maka ia
tidak berkewajiban menanggung biaya pengurusan mayit istri
bapaknya meskipun ia berkewajiban menafkahi istri bapaknya
tersebut pada saat masih hidup.

Ketika istri mati, suami hanya berkewajiban mengeluarkan
biaya kain pertama dalam mengkafaninya. Sedangkan kain kafan
kedua dan ketiga tidak wajib diambilkan dari tirkah atau harta
tinggalan istri.

Akan tetapi, apabila suami hanya mampu mengeluarkan
biaya separuh kain pertama maka separuh sisanya diambilkan dari
harta tinggalan istri. Begitu juga, biaya kain kedua dan ketiga wajib
diambilkan dari harta tinggalan istri karena biaya separuh kain
sebelumnya sudah mulai diambilkan dari harta tinggalannya.

Perlakuan Kita Terhadap Mayit

فوقتربطعريضةبعصابةحلياهوشدمنظرهيقبحلئالغمِّضشخصماتفإذا]فرع[
فخذهإىلوساقهعضدهإىلساعدهفريدمفاصلهولينتمنفتحاً فمهيبقىلئالرأسه

وتكفينهلغسلهتسهيالً أصابعهوتلنيمتدمثأصابعهإىلوفخذه

فالوإالالنتحينئذاملفاصللينتفإذاحرارةبقيةالروحمفارقةبعدالبدنيففإن
ملإنكلهسرتمثالفسادإليهيسرعألنهفيهاماتاليتثيابهونزعتبعدتليينهاميكن
وثقلينكشفلئالورجليهرأسهحتتطرفاهوجيعلخفيفبثوببنسكحمرماً يكن
عشرينبنحوذلكوقدرينتفخلئالاحلديدأنواعمنوحنوهاكمرآةمصحفبغريبطنه
ايتغريلئالحنوهأوسريرعلىاألرضعنورفعدرمهاً  كمحتضرالقبلةإىلووجهبنداو
يلقىبأنباستلقاءوجهتعسرفإنأيسرفلجنبتعسرفإنأمينجلنبباضطجاعوهو
قليالً رأسهيرفعبأنللقبلةوأمخصاهووجههقفاهعلى
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مابأسهلاملرأةمنواملرأةالرجلمنفالرجلبهحمارمهأرفقكلهذلكيتوىلأنويسن
جازبالعكسأواحملرماملرأةمنالرجلتوالهفإنميكنه

[CABANG]

Ketika seseorang telah mati maka kedua matanya
dipejamkan agar penglihatannya tidak mengarah ke hal buruk. Kedua
janggutnya diikat dengan kain lebar yang digantungkan di atas
kepala agar mulutnya tidak terbuka. Tulang-tulang persendiannya
dilemaskan, jadi, lengan bawah diluruskan dengan lengan atas,
betisnya diluruskan dengan pahanya, lalu pahanya diluruskan dengan
jari-jari kaki, setelah itu, jari-jari tangan atau kaki diluruskan dan
dilemaskan. Tujuan melemaskan tulang-tulang persendian ini agar
nantinya mudah untuk dimandikan dan dikafani.

Apabila setelah keluarnya ruh dan tubuh mayit masih terasa
panas maka jika memungkinkan tulang-tulang persendiannya
dilemaskan maka dilemaskanlah, dan jika tidak memungkinkan maka
tidak memungkinkan untuk dilemaskan setelah keluarnya ruh
tersebut.

Pakaian yang dikenakan mayit saat ia mati segara dilepas
karena dapat menyebabkan mempercepat busuk. Setelah itu, seluruh
tubuh mayit yang bukan mayit muhrim (yang ihram) ditutup dengan
kain biasa (spt; kain jarik) dan ujung kain dislempitkan di bawah
kepala dan di bawah kedua kaki agar kain tersebut tidak kabur
terbuka. Lalu, bagian perut mayit diberi beban selain mushaf, seperti;
kaca atau besi-besian agar perutnya tidak mengembung. Beban
tersebut berukuran semisal 20 dirham. Kemudian, tubuh mayit yang
ada di tanah atau lantai diangkat ke atas dipan atau selainnya agar
tubuhnya tidak segera membusuk sebab kelembaban tanah atau
lantai. Setelah itu, mayit dihadapkan ke arah Kiblat seperti orang
sekarat mati, yaitu dengan tidur miring di atas lambung (sisi tubuh)
kanan. Apabila sulit, maka dihadapkan ke arah Kiblat dengan tidur
miring di atas lambung (sisi tubuh) kiri. Apabila masih sulit, maka
dihadapkan ke arah Kiblat dalam keadaan dibaringkan dengan wajah
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dan kedua bagian dalam telapak kaki menghadap ke arah Kiblat
sekiranya kepala dinaikkan sedikit.

Cara menyikapi tubuh mayit, sebagaimana sesuai urutan di
atas, disunahkan dilakukan oleh mahram mayit yang paling sayang
kepadanya. Agar mudah, apabila mayit adalah laki-laki maka
mahram yang menyikapinya juga laki-laki dan apabila mayit adalah
perempuan maka mahram yang menyikapinya juga perempuan.
Tetapi apabila misal mayit adalah laki-laki dan mahram yang
menyikapinya adalah perempuan, atau sebaliknya, maka
diperbolehkan.

املوتعقبالعيننيتغميضتركفإناألمريالشيخعننقالً العدويحسنقال]فائدة[
اميوآخرعضديهشخصجذب انتهىجمرببصرهيغلقفإنهمعاً رجليهإ

[FAEDAH]

Hasan al-Adawi mengutip dari Syeh al-Amir bahwa apabila
mayit dibiarkan kedua matanya terbuka setelah kematiannya,
kemudian sulit untuk dipejamkan, maka seseorang hendaklah
menarik dua lengan atas tubuh mayit dan orang lain menarik dua
jempol kaki secara bersamaan karena sesungguhnya cara demikian
ini dapat memejamkan kedua mata mayit. Cara ini sudah mujarrab.

A. Memandikan Mayit

امرةأي) باملاءبدنهتعميمالغسلأقل(غسلهبيانيف) فصل( احلييفالفرضأل
اإلنقاءحصلحيثااالكتفاءوحملعنهجنسإزالةتقدميشرتطفالاأوىلوامليت

بوتراإلنقاءحيصلملإناإليتارويسناإلنقاءوجبوإال

Fasal ini menjelaskan tentang memandikan mayit.

Dalam memandikan mayit, minimal hanya meratakan air ke
seluruh tubuhnya satu kali karena orang hidup saja hanya diwajibkan
meratakan air ke seluruh tubuh satu kali saat mandi besar, apalagi
memandikan mayit.
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Sebelum memandikan, tidak disyaratkan menghilangkan
najis terlebih dahulu dari tubuh mayit.

Memandikan mayit bisa dianggap cukup hanya dengan satu
kali basuhan air yang meratai tubuhnya jika basuhan satu kali
tersebut sudah membersihkan tubuhnya, jika belum bisa
membersihkannya maka wajib menambahi basuhan berikutnya
hingga tubuhnya bersih.

Disunahkan mengganjilkan hitungan basuhan air jika tubuh
mayit dapat bersih dengan basuhan genap.

غسلوالغرقيكفيفالمكلفغريأوراً كافكانولوبفعلناغسلهكونمنبدوال
البدويأمحدلسيديوقعكماكفىكرامةنفسهغسلولواجلنفعلويكفياملالئكة

جنبلنحويكرهواليكفيفإنهكرامةآخرميتغسلهلوماومثلهمبددهاهللاأمدنا
غسله

Dalam memandikan mayit, diwajibkan melibatkan perbuatan
kita, artinya, kita benar-benar memandikannya secara nyata
sekalipun mayit tersebut adalah orang kafir atau belum mukallaf.
Jadi, apabila mayit terbasuh air sebab ia mati tenggelam atau
dimandikan oleh malaikat maka demikian ini belum menggugurkan
kewajiban memandikan yang dibebankan atas kita. Apabila mayit
dimandikan oleh makhluk jin, atau apabila ia bisa mandi sendiri
karena mendapat karomah dari Allah, sebagaimana yang terjadi pada
mayit Sayyidi Ahmad al-Badawi, Semoga Allah memberi
pertolongan kepada kita melalui perantaranya, maka demikian itu
sudah mencukupi, artinya, sudah menggugurkan kewajiban
memandikan yang dibebankan atas kita. Begitu juga, apabila mayit
dimandikan oleh mayit lain karena diberi suatu karomah maka
demikian ini sudah mencukupi.

Orang junub tidak dimakruhkan memandikan mayit.
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خروجاً تسنلكننيةعلىتتوقفالوهيالنظافةبهالقصدألنالغسلنيةجيبوال
هِ يْ لَ عَ ةِ َال الصَّ ةَ احَ بَ تِ سْ اِ أوتِ يِّ مَ الْ اذَ هَ نْ عَ اءً دَ أَ لَ سْ غُ الْ تُ يْ وَ نَـ الغاسلفيقولاخلالفمن

االوضوءنيةخبالف وشيءسنةونيتهواجبشيءلناويقاليلغزولذلكواجبةفإ
واجبةونيتهسنةووضوؤهسنةونيتهواجبامليتفغسلواجبةونيتهسنة

Ghosil (orang yang memandikan mayit) tidak wajib berniat
memandikan karena tujuan dari memandikan mayit sendiri adalah
nadzofah (membersihkan) sedangkan nadzofah tidak diharuskan
tergantung pada niat, tetapi ia disunahkan berniat memandikan demi
tujuan keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jadi, ghosil berniat;

تِ يِّ مَ الْ اذَ هَ نْ عَ اءً دَ أَ لَ سْ غُ الْ تُ يْ وَ نَـ 

Aku berniat memandikan mayit ini.

atau;

ى َهَذا اْلَميِّتِ لَ عَ ةِ َال الصَّ ةَ احَ بَ تِ سْ اِ لَ سْ غُ الْ تُ يْ وَ نَـ 

Aku berniat memandikan mayit ini agar diperbolehkan
mensholatinya

Berbeda dengan berniat wudhu, maka orang yang mewudhukan
mayit wajib berniat wudhu. Oleh karena ini, dikatakan, “Kita
(kalangan syafiiah) memiliki suatu perkara yang wajib tetapi niatnya
sunah dan memiliki sesuatu yang sunah tetapi niatnya wajib,”
maksudnya, memandikan mayit adalah perkara yang wajib tetapi
berniat memandikannya dihukumi sunah dan mewudhukan mayit
adalah perkara yang sunah tetapi berniat mewudhukannya dihukumi
wajib.

لوحبيثوكانمثالً مسموماً وككونهاحرتقلوكماغريهأوماءلفقدغسلهتعذرومن
ميملتهرىغسل
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Apabila mayit sulit dimandikan karena tidak ada air atau
semisal mayit mati karena terbakar atau teracuni yang andaikan
dimandikan maka tubuhnya akan rusak dan terlepas, maka mayit
ditayamumi.

زوجةمنحليلتهغسلولهاملرأةغسلهايفباملرأةواألوىلالرجلغسلهيفبالرجلواألوىل
زوجهاغسلرجعيةغريولزوجةمستربأةأومعتدةأومزوجةتكنملماوأمةرجعيةغري
بزوجهاوتستعنيتغسلهأنفلهاتتزوجمثموتهعقبمحلهاتضعبأنغريهنكحتولو

فيهمااملاسوضوءينتقضلئالهلامنهواللهمنهامسبالالزوجيةحقلبقاء

Ketika mayit adalah laki-laki maka yang lebih utama untuk
memandikannya adalah laki-laki. Dan ketika mayit adalah
perempuan maka yang lebih utama untuk memandikannya adalah
perempuan.

Laki-laki boleh memandikan mayit perempuan halalnya,
seperti istri yang bukan ditalak roj’i dan budak amat selama budak
amat tersebut bukan budak amat yang dinikahi, tidak sedang
mengalami masa iddah, dan tidak sedang menjalani masa istibrok.

Istri yang bukan ditalak roj’i boleh memandikan suaminya
meskipun ia telah menikah dengan orang lain, semisal; ia melahirkan
kandungan setelah suami pertamanya meninggal dunia, kemudian ia
menikah dengan laki-laki lain, maka baginya diperbolehkan
memandikan mayit suami pertamanya dan meminta tolong kepada
suami keduanya karena masih adanya hak zaujiah (hak atas dasar
hubungan nikah), tetapi tanpa istri itu menyentuh kulit suami
keduanya dan tanpa suami keduanya itu menyentuh istrinya agar
masing-masing wudhunya tidak batal.

مثالنسبمنالعصبةرجالوهمدرجةعليهبالصالةاألوىلغسلهيفجلبالر واألوىل
يفباألفقهيةهناقدمالدرجةيفاحتدوافإناألرحامذوومثنائبهمثاإلماممثالوالء
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الغسلبابيففاألفقهواألقربيةباألسنيةفيقدمامليتعلىالصالةيفخبالفهالغسل
الصالةيفماعكسواألقرباألسنمنهناأوىل

Mereka yang lebih utama dalam memandikan mayit laki-laki
adalah mereka yang lebih utama untuk menjadi imam dalam
mensholatinya. Mereka adalah para laki-laki ahli waris yang dari
hubungan nasab, kemudian yang dari hubungan perwalian, kemudian
imam (pemimpin pemerintahan), kemudian naib-nya, kemudian para
laki-laki yang dari hubungan sanak saudara (kerabat).

Apabila para laki-laki yang hadir itu sama dalam tingkatan,
misal; para laki-laki yang hadir saat itu adalah mereka yang sama
dari hubungan nasab, maka didahulukan siapakah yang lebih alim
Fiqih di antara mereka agar memandikannya. Adapun dalam
mensholatinya, maka didahulukan siapakah yang lebih tua, lalu
siapakah yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan mayit.

Jadi, ketika para laki-laki yang hadir saat itu sama dalam
tingkatan, maka yang lebih alim Fiqih adalah lebih utama untuk
memandikan mayit laki-laki daripada yang lebih tua dan daripada
yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan mayit. Sebaliknya,
yang lebih tua dan yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan
mayit adalah lebih utama untuk mensholati daripada yang lebih alim
Fiqih.

اغسلهايفباملرأةواألوىل فأجنبيةوالءذاتالقريباتوبعدحمرميةذاتوأوالهنقريبا
حمارمفرجالفزوج

Adapun yang lebih utama untuk memandikan mayit
perempuan adalah para perempuan yang masih memiliki hubungan
kerabat dengannya. Yang lebih utama dari mereka adalah para
perempuan kerabat yang masih mahram dengannya. Setelah para
perempuan kerabat, ada perempuan yang memiliki hubungan
perwalian dengan mayit, kemudian perempuan lain (ajnabiah),
kemudian suami, kemudian para laki-laki yang masih mahram
dengan mayit.
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بينهماأقرعمستويانتنازعفإن

Apabila ada dua orang yang sama dalam tingkatan maka
diambil keputusan dengan cara diundi di antara mereka berdua untuk
menentukan siapakah yang lebih utama untuk memandikan atau
mensholati.

فقدعندالكبرياخلنثىومثلهوالنساءالرجاليغسلهالشهوةحديبلغملالذيوالصغري
احملرم

Mayit laki-laki kecil (soghir) yang belum mencapai usia
yang menimbulkan syahwat boleh dimandikan oleh para laki-laki
lain dan para perempuan lain. Begitu juga, mayit khuntsa yang sudah
dewasa (kabir) boleh dimandikan oleh mereka jika memang tidak
ditemukan mahramnya.

لقضاءقدميهاعلىجلوسهاعندالثيبفرجمنيظهرماإىلاملاءإيصالوجيب
حتتماغسلتعذرأوبتأخريهعصىوإنختنهوحيرماألقلفقلفةحتتوماحاجتها

ماعلىالطهورينكفاقدعليهصالةبالفيدفنإزالتهاتتعذرجناسةفيهاكانبأنقلفته
ييممحجرابنوقالالنجاسةإزالةالتيممشرطألنييممأنجيوزوالالرمليقاله

كماللميتاحرتامعدمصالةبالدفنهيفألنتقليدهوينبغيالباجوريقالللضرورة
الفضايلحممدالشيخقاله

Dalam memandikan mayit, apabila mayit adalah perempuan
janda maka diwajibkan mendatangkan air sampai pada bagian farji
yang terlihat saat ia jongkok untuk memenuhi hajat (spt; buang air
besar atau kecil).

Apabila mayit adalah laki-laki yang belum dikhitan maka
diwajibkan mendatangkan air sampai bagian bawah qulfah dan
diharamkan mengkhitannya meskipun mayit tersebut berdosa sebab
ia menunda-nunda untuk berkhitan. Akan tetapi, apabila membasuh
bagian bawah qulfah dirasa sangat sulit sekiranya di bagian tersebut
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terdapat najis yang sangat sulit untuk dihilangkan maka mayit
dikuburkan tanpa disholati seperti mayit yang faqit tuhuroini
sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Romli. Pada saat
demikian ini, ia tidak boleh ditayamumi karena syarat tayamum
adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Ibnu Hajar berkata
bahwa ia boleh ditayamumi karena dhorurot.

Bajuri berkata, “Sebaiknya bertaklid (mengikuti) pendapat
Ibnu Hajar di atas karena mengubur mayit tanpa mensholatinya
terlebih dahulu merupakan suatu bentuk sikap menghina mayit,
seperti yang dikatakan oleh Syeh Muhammad al-Fadholi.”

تعذرلونعمحمرتمةامليتأجزاءألنوشعرهظفرهأخذبنسكاحملرمغرييفويكره
حبيثومجدهافروحبهكانكأنحنوهأوصبغبسببلتلبدهرأسهشعرحبلقإالغسله

بقلمهإالظفرهحتتماغسلتعذرلووكذاوجبتبإزالتهإالأصولهإىلاملاءيصلال
ندباً الكفنيفإليهويردانذلكبهفعلمنعلىوفديتهوغريهاحملرمبنيهذايففرقوال
معهدفنهمافيجبوجوباً القربويف

Apabila mayit bukan orang yang sedang ihram maka
dimakruhkan memotong kukunya dan rambutnya karena bagian-
bagian tubuh mayit berstatus muhtaromah (dimuliakan). Namun,
apabila air tidak bisa mengenai kulit mayit kecuali dengan cara
dipotong kukunya dan rambut kepalanya, semisal rambutnya itu
gimbal sebab digimbal sendiri atau ada luka dikepalanya hingga
darah luka tersebut mengeras, maka diwajibkan memotongnya.
Begitu juga, apabila bagian bawah kuku mayit sulit dibasuh sebab
misal kukunya panjang maka kukunya tersebut wajib dipotong.

Kewajiban dalam memotong kuku dan rambut mayit pada
saat dirasa sulit membasuhkan air, seperti contoh di atas, sama-sama
berlaku bagi mayit yang ihram atau bukan. Apabila mayit adalah
orang yang ihram maka kewajiban fidyah dibebankan atas orang
yang memotongkannya.
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Ketika kuku atau rambut mayit dipotong maka disunahkan
potongan keduanya ikut dimasukkan ke dalam kain kafan dan
diwajibkan potongan keduanya ikut dimasukkan ke dalam kuburan.
Jadi, wajib mengubur potongan kuku dan rambut bersama mayit.

يسارهعلىملفوفةخبرقةوقبلهامليتدبرأي) سوأتيه(الغاسلأي) يغسلنأوأكمله(
ثالثاً ثالثاً كاحليالغسلقبل) يوضئهوأنأنفهمن(الوسخأي) القذريزيلوأن(

عنيبضم) يدلكوأن(باطنهاملاءيصللئالفيهمارأسهومييلواستنشاقمبضمضة
املصباحيفقالوحنومهاوأشنانكصابونوحنوهأي) بالسدربدنه(قتلبابمنالفعل
السدرالتفسرييفاحلجةقالاملطحونالورقبهفاملرادالغسليفالسدرأطلقوإذا

يفبورقهفينتفعوزروعأشجارهلااليتالبالدوهياألريافيفينبتأحدمهانوعان
اهعفصةومثرتهالغسليفبورقهينتفعوالالصحراءيفينبتواآلخرطيبةومثرتهالغسل

Secara lengkap dalam memandikan mayit, ghosil (orang
yang memandikan) membasuh qubul dan dubur mayit dengan kain
yang diikat-ikatkan pada tangan kirinya dan ia membersihkan
kotoran dari hidung mayit. Setelah itu, ia mewudhukan mayit
sebelum dimandikan dengan cara sebagaimana mandinya orang yang
masih hidup disertai mengkumurkan dan mengistinsyaqkan tiga kali-
tiga kali, tetapi ghosil sedikit menundukkan kepala mayit agar air
tidak masuk ke dalam perut.

Ghosil menggosok tubuh mayit dengan sidr ( ردْ السِ  ) atau

selainnya semisal sabun, asynan, dan sebagainya.

Dikatakan di dalam kitab al-Misbah, “Ketika lafadz ‘ ردْ السِ  ’
disebutkan dalam masalah mandi maka yang dimaksud adalah daun
gilingan.”

Ghozali berkata dalam kitab at-Tafsir, “ ‘ ردْ السِ  ’ dibagi
menjadi dua. Pertama, tanaman yang tumbuh di aryaf, yaitu tanah
yang memiliki banyak pepohonan dan tanam-tanaman yang memiliki
dedaunan yang dapat dimanfaatkan untuk mandi dan memiliki buah
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yang enak. Kedua, tanaman yang tumbuh di gurun dan daunnya tidak
dapat dimanfaatkan untuk mandi dan buahnya terasa sepat.”

والثالثةمزيلةوالثانيةسدربنحواألوىلتكونأنوالسنة) ثالثاً عليهاملاءيصيبوأن(
اهلوامتطردرائحتهألناملاءيغريالحبيثكافورمنقليلفيهاخالصأيقراحمباء

يضرفالصلباً يكونأنإالكثرياً تغيرياً املاءيغريفقدكثريهبقليلهوخرجتركهويكره
هيإمناالعربةألنواحدةغسلةالثالثالغسالتفهذهجماورألنهاملاءغريولومطلقاً 
موعكذلكوثالثةثانيةويسنالقراحباملاءباليت يفثالثضربمنقائمةتسعفا

القراحباملاءاليتبالثالثالعربةلكنثالثعلىمشغلةالثالثالغسالتألنثالث

سبعأومخسوأوسطهتسعوأكملهثالثالكمالأدىنأنواحلاصل

Setelah itu, ghosil menuangkan air pada tubuh mayit
sebanyak tiga kali. Kesunahannya adalah bahwa air basuhan pertama
disertai dengan semisal sidr, air basuhan kedua berupa air murni
yang membersihkan sidr tersebut, dan air basuhan ketiga berupa air
murni dengan sedikit campuran kapur barus sekiranya kapur barus
tersebut tidak sampai merubah sifat-sifat air karena bau kapur barus
berfungsi untuk menjaga jasad mayit dari binatang melata.
Dimakruhkan tidak menggunakan kapur barus dalam basuhan.

Mengecualikan dengan sedikit campuran kapur barus adalah
campuran banyaknya karena dapat merubah banyak air kecuali
apabila kapur barus tersebut dimasukkan ke dalam air dalam keadaan
padat maka diperbolehkan secara mutlak meskipun sampai merubah
air karena perubahan demikian ini bukan karena tercampur, tetapi
mujawir (bersampingan, artinya, tidak larut).

Tiga basuhan ini dihitung sebagai basuhan pertama karena hitungan
basuhan didasarkan pada air murni. Setelah itu, disunahkan
melakukan basuhan kedua dan ketiga dengan cara yang sama,
artinya, basuhan kedua dan ketiga terdiri dari air basuhan yang
diserta sidr, air murni yang membersihkan sidr tersebut, dan air
murni dengan sedikit campuran kapur barus. Jadi, total basuhan air
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adalah sebanyak 9 (sembilan) kali, tetapi ibroh atau dasar hitungan 3
(tiga) hanya berdasarkan pada basuhan air murni.

Jadi, basuhan lengkap yang minim adalah sebanyak 3 (tiga)
kali. Basuhan lengkap yang maksimal adalah sebanyak 9 (sembilan)
kali. Dan basuhan lengkap yang sedang adalah sebanyak 5 (lima)
atau 7 (tujuh) kali.

يشدألنهباردالبلىإليهيسرعالعذباملاءألنماحلمباءيغسلأنأكملهأنوحاصله
الغاسلإاليدخلهاالخلوةيفقليالً فيسخنووسخبالغاسلكربدحلاجةالإالبدن
أسرتألنهسقفحتتالغسليكونأنواألوىلالورثةأقربوهوامليتوويليعينهومن
لهأسرتألنهغزلهلقلةرقيقأيوسخيفبفتحتنيخلقأيبالقميصيفيكونوأن

مائالً برفقاملرتفععلىالغاسلجيلسهوأنالرشاشيصيبهلئالكلوحمرتفععلىوأليق
امهكتفهعلىميينهويضعورائهإىلقليالً  ظهرهويسندرأسهمتيللئالقفاهنقرةيفوإ
منفيهماليخرجالتكرارمعيسريبتحاملبطنهعلىاليسرىيدهوميراليمىنبركبته

ويلفيلقيهامثسوأتيهيسارهعلىملفوفةخبرقةويغسلقفاهعلىيضجعهمثالفضلة
علىوهيومنخريهأسنانهوينظفأسنانوحنومباءغسلهابعديدهعلىأخرىخرقة
سدربنحوفلحيتهرأسهيغسلمثبنيةكاحلييوضئهمثاألنفخرقمسجدوزن

يفندباً إليهشعرمهامناملنتتفويردبرفقاألسنانواسعمبشطتلبدإنشعرمهاويسرح
مثعقبهماتإذااحليمنكالساقطفواجبالقربغرييفولودفنهوأماالقربأوالكفن
قفاهيليممااألمينشقهفيغسلاأليسرشقهإىلحيرفهمثاأليسرمثاألمينشقهيغسل

يزيلهمثسدربنحوكلهذلكيفمستعيناً كذلكاأليسرفيغسلاألمينشقهإىلحيرفهمث
قراحمباءكذلكيعمهمثقدمهإىلرأسهوسطأيالراءوسكونالفاءبفتحفرقهمنمباء

واحدةغسلةالغسالتفهذهكافورقليلفيهلكن

Kesimpulan penjelasan tentang memandikan mayit adalah
bahwa ghosil membasuhi jasad mayit dengan air yang asin, karena
air tawar menyebabkan mempercepat busuk, dan yang dingin karena
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dapat mengencangkan jasad, kecuali apabila ada hajat, semisal ghosil
merasa kedinginan, maka air dingin dipanaskan sedikit, atau semisal
air yang dingin itu dalam kondisi kotor.

Memandikan mayit dilakukan di tempat sepi atau tertutup
yang tidak diperbolehkan masuk kecuali ghosil, orang yang
membantunya, dan wali mayit; yaitu para ahli waris terdekat.

Tempat yang lebih utama untuk memandikan mayit adalah
tempat yang ada atap (genteng) karena tempat semacam ini akan
lebih tertutup.

Saat dimandikan, mayit dipakaikan baju gamis bekas yang
tipis. Dengan ini, mayit akan lebih tertutup.

Mayit diletakkan di tempat tinggi semisal meja atau dipan
agar ia tidak terkena percikan air.

Ghosil mendudukkan mayit di tempat tinggi tersebut dengan
pelan dan ia sedikit mendoyongkan jasadnya ke belakang. Ghosil
meletakkan tangan kanannya di atas pundak mayit sambil
meletakkan jempol/ibu jari tangan kanannya tersebut di cekungan
tengkuk mayit agar kepala mayit tidak condong ke belakang.

Setelah itu, ghosil menyandarkan punggung mayit pada lutut
kanannya. Ia menjalankan tangan kirinya di atas perut mayit dengan
sedikit menekannya secara maju mundur agar kotoran dapat
dikeluarkan.

Lalu, ghosil memiringkan setengah jasad mayit, artinya,
posisi kepala sampai dada mayit menyamai posisi berbaring.
Kemudian, ghosil membasuh qubul dan dubur mayit dengan tangan
kirinya yang telah diikat-ikat kain. Setelah itu, ghosil melepas ikatan
kain di tangannya dan menggantinya dengan ikatan kain baru yang
telah dibasuh dengan air dan asynan. Lalu, ia membersihkan gigi-
gigi mayit dan dua lubang hidungnya.

Setelah selesai, ghosil mewudhukan mayit disertai berniat
wudhu. Lalu, ia membasuh kepala mayit dan jenggotnya dengan air
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dan sidr. Ia menyisir pelan rambut mayit yang gimbal dengan sisir
yang gigi-giginya lebar.

Apabila ada rambut-rambut mayit yang rontok, disunahkan
mengembalikan rontokan tersebut di kain kafan bersama mayit atau
di kuburan. Adapun mengubur rontokan rambut mayit, meskipun
tidak di kuburan, hukumnya adalah wajib sebagaimana diwajibkan
mengubur rontokan rambut hayyi (orang yang masih hidup) ketika
hayyi tersebut langsung mati setelah rambutnya rontok.

Kemudian ghosil membasuh separuh tubuh kanan mayit, lalu
separuh tubuh kiri mayit. Setelah itu, ia memiringkan mayit ke arah
kiri agar ia membasuh bagian kanan sekitar tengkuk mayit. Lalu ia
memiringkan mayit ke arah kanan agar ia membasuh bagian kiri
sekitar tengkuk mayit. Air yang digunakan untuk membasuh bagian
sekitar tengkuk ini adalah air yang disertai sidr. Lalu ghosil
menghilangkan bekas air sidr ini dengan air murni yang disiramkan
ke tubuh mayit dari bagian tengah kepala sampai telapak kaki hingga
merata. Setelah itu, ghosil menyiramkan air murni dengan sedikit
campuran kapur barus ke tubuh mayit dari tengah kepala juga sampai
telapak kaki secara merata. Basuhan ini, maksudnya, basuhan dengan
air sidr, basuhan air murni, dan basuhan air murni dengan sedikit
campuran kapur barus, dihitung sebagai satu kali basuhan
memandikan.

إليهاالنظرفيحرمعورتهأمااحلاجةقدرإالعورتهغريمنالغاسلينظرالأنويندب

Disunahkan bagi ghosil untuk tidak melihat bagian tubuh
mayit selain aurat kecuali hanya seperlunya saja. Adapun melihat
aurat mayit maka diharamkan atasnya.

منشيئاً ميسالوأناملغتسلعلىوضعهأولمنخبرقةامليتوجهيغطىأنويندب
خبرقةإالعورتهغري

Disunahkan menutup wajah mayit dengan semacam kain,
yaitu dari awal mengangkat mayit ke tempat dimandikan.
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Disunahkan pula untuk tidak menyentuh bagian tubuh mayit selain
aurat kecuali dengan perantara kain.

عليهالصالةلصحةالقليويبقالهإزالتهوجبتجنسالغسلبعدخرجولو

Apabila mayit telah dimandikan, kemudian ada najis keluar
dari tubuhnya, maka najis tersebut wajib dihilangkan, seperti yang
dikatakan oleh Qulyubi, agar mensholatinya dihukumi sah.

عليهالصالةجتوزوالإزالتهاتعذرتجناسةبدنهعلىمنتيممجيوزوال

Tidak diperbolehkan mentayamumi mayit yang ditubuhnya
terdapat najis yang sulit untuk dihilangkan dan tidak boleh
mensholatinya.

وإنيريقومعناههناوهواملرادمتعدفهوقتلبابمنكانإناملاءيصبقوله]تنبيه[
يسكبومعناهقاصرفهوضرببابمنكان

[TANBIH]

Perkataan Mushonnif yang berbunyi ‘ َيُصبَّ اْلَماءَ َأنْ  ’, apabila
lafadz ‘ ََّيُصب’ termasuk dari bab ‘ َقـََتل’ maka lafadz ‘ ََّيُصب’ termasuk
muta’adi atau membutuhkan maf’ul bih dan ini yang dimaksud
dalam fasal memandikan mayit disini. Lafadz ‘ ََّيُصب’ tersebut berarti
‘ Apabila lafadz .(menuangkan) ’يُرِْيقُ ‘ بَّ َيصِ  ’ termasuk bab ‘ ََضَرب’ maka
lafadz ‘ بَّ َيصِ  ’ termasuk lazim atau tidak membutuhkan maf’ul bih dan

ia berarti ‘ َُيْسِكب’ (tumpah).

B. Mengkafani Mayit

احملرمرأسغريامليتبدنمجيعيسرتأي) يعمهثوبالكفنأقل(الكفنيف) فصل(
احملرمةووجه

Fasal ini menjelaskan tentang mengkafani mayit.
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Minimal dalam mengkafani adalah satu kain yang dapat
menutupi seluruh tubuh mayit selain kepala, jika mayit adalah laki-
laki yang ihram, dan selain wajah, jika mayit adalah perempuan
ihram.

وملمالهمنكفنإذاأنثىأوكانذكراً لفائفثالثوجوبواملعتمدالشرقاويقال
يفكانوإنللرتكةدينهيستغرقغرميمنهمينعوملالواحدعلىالزائدبإسقاطيوص
فاإلزارسنةعليهاالزائدألنالثالثعلىاقتصروإالاملعتمدعلىعليهحمجورالورثة

اهمندوبةوالواجبةليستواللفافتان

Syarqowi berkata, “Pendapat muktamad menyebutkan
tentang kewajiban mengkafani mayit dengan 3 (tiga) lapis kain kafan
atau lebih, baik mayit itu laki-laki atau perempuan, dengan catatan;

- Apabila mayit dikafani dengan hartanya sendiri.
- Mayit tidak berwasiat untuk dikafani dengan hanya 1 (satu)

kain kafan.
- Ghorim (yang berpiutang) tidak melarang untuk mengkafani

mayit dengan 3 (tiga) lapis kain kafan atau lebih yang mana
hutang mayit sebenarnya menghabiskan seluruh harta
tinggalan jika dibayarkan sekalipun ada mahjur ‘alaih di
kalangan ahli waris.

Apabila tiga catatan diatas tidak terpenuhi, maka mayit hanya
dikafani dengan 3 (tiga) kain kafan, tidak lebih, karena kain yang
melebihi 3 (tiga) kain kafan hukumnya sunah. Jadi, sarung/jarik dan
dua lapis kain lain bukanlah suatu kewajiban dan bukanlah suatu
kesunahan.”

بيتمنأونفقتهعليهمنمالمنكفنبأنمالهغريمنكفنوإنالباجوريقال
واحدثوبفالواجباملسلمنيأغنياءمنأواملوتىجتهيزعلىاملوقوفمنأواملال
بالنسبةالكفنأنواحلاصلاملعتمدعلىاحملرمةووجهاحملرمرأسإالالبدنمجيعيسرت
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بقيةيسرتمااهللاحبقمنسوباً امليتحلقوبالنسبةالعورةيسرتثوبفقطتعاىلاهللاحلق
وثالثثانثوبفقطامليتحلقوبالنسبةالبدن

Bajuri berkata, “Apabila mayit dikafani dengan harta yang
bukan miliknya sendiri, misalnya; ia dikafani dengan kain kafan
yang berasal dari harta orang yang wajib menafkahinya, atau dengan
kain kafan yang berasal dari harta baitul mal, atau dengan kain kafan
yang berasal dari harta yang diwakafkan untuk pengurusan jenazah,
atau dengan kain kafan yang berasal dari harta muslimin yang kaya,
maka kain kafan yang wajib hanya satu kain yang dapat menutup
seluruh tubuh mayit selain kepala, jika mayit adalah laki-laki ihram,
dan selain wajah, jika mayit adalah perempuan ihram. Demikian ini
berdasarkan pendapat muktamad. Kesimpulannya adalah bahwa
mengkafani mayit dengan dinisbatkan pada perihal memenuhi hak
Allah saja adalah dengan kain yang dapat menutup auratnya.
Sedangkan mengkafani mayit dengan dinisbatkan pada perihal
memenuhi hak mayit yang dinisbatkan dengan hak Allah adalah
dengan kain yang dapat menutup bagian tubuh lain selain auratnya.
Dan mengkafani mayit dengan dinisbatkan pada perihal memenuhi
hak mayit saja adalah dengan kain lapis kedua dan ketiga.”

لبسهجيوزمماغريهوجيوزاجلديدمنأوىلوامللبوساألبيضالكفنيفويسنالقليويبقال
ويكرهاملزعفرومثلهغريهوجدإنللرجلاحلريروحيرمطنيأووبرأوشعرمنولوحياً 

اهللمرأةولواألبيضوغريهبعضهيفولوبالعصفراملصبوغأياملعصفر

Qulyubi berkata, “Mengkafani disunahkan menggunakan
kain putih. Kain yang lama adalah lebih utama daripada kain yang
baru. Diperbolehkan mengkafani mayit dengan kafan selain kain,
yaitu penutup yang boleh dipakai oleh orang hidup sekalipun itu
terbuat dari bulu kasar, bulu halus, atau lumpur. Diharamkan mayit
laki-laki dikafani dengan sutra jika masih ada kain lain yang
ditemukan dan diharamkan mayit laki-laki dikafani dengan kain yang
diwenter dengan zakfaran. Dimakruhkan mayit dikafani dengan kain
yang diwenter dengan minyak usfur meskipun hanya sebagian kain
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saja yang diwenter dan dimakruhkan mayit dikafani dengan kain
yang tidak putih sekalipun itu untuk mayit perempuan.”

املزعفريفحرمتهوحملواحدعلىاالقتصارينبغياحلريرإاليوجدملولوالشوبريقال
حضورمعأيالكفنيفمغاالةوكرهحرمةفالوإالمزعفراً أكثرهأوكلهكاناإذ

الشوبريقولهاهحرمتوإالالرشيدالعاقلالبالغالوارث

Syaubari berkata, “Apabila tidak ada kain kafan yang
didapat kecuali hanya kafan sutra maka sebaiknya mayit hanya
dikafani dengan satu lapis sutra tersebut, tidak lebih. Keharaman
mengkafani mayit dengan kain yang diwenter dengan minyak
zakfaran adalah ketika kain tersebut secara total diwenter dengannya
atau sebagian besarnya diwenter dengannya, tetapi jika bagian kain
yang diwenter dengannya hanya sedikit maka tidak diharamkan.
Dimakruhkan berlebih-lebihan dalam mengkafani mayit (spt: kain
kafan yang digunakan memiliki nilai harga mahal atau istimewa) jika
disertai dengan kehadiran ahli waris yang baligh, yang berakal, dan
yang pintar (rosyid), tetapi jika tidak disertai kehadirannya maka
diharamkan.”

1. Mengkafani Mayit Laki-laki

البدنمنهاكليعم) لفائفثالث(صغرياً ولو) للرجلوأكمله(

اينايففالعليهااالقتصارحيثمنهذاأيالشوبريقال ألنهنفسهايفواجبةكو
يستغرقدينعليهيكنوملوالثالثالثاينبإسقاطيوصوملمالهمنامليتكفنمىت

احملرمةوجهواحملرمرأسغريالبدنمجيعيسرتمنهاواحدكلأثوابثالثةلهوجب

Yang maksimal, mengkafani mayit laki-laki, meskipun laki-
laki bocah, adalah 3 (tiga) lapis kain yang masing-masing lapis dapat
menutupi seluruh tubuh.

Syaubari mengatakan bahwa kemaksimalan dalam
mengkafani mayit dengan 3 (tiga) lapis kain ini adalah dari segi jika
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memang mayit hendak dikafani hanya dengan 3 (tiga) lapis kain.
Jadi, demikian itu tidak menafikan bahwa 3 (tiga) lapis kain
merupakan suatu kewajiban itu sendiri karena ketika mayit dikafani
dengan kain kafan yang berasal dari hartanya sendiri, dan mayit tidak
berwasiat untuk menggugurkan kain kafan lapis kedua dan ketiga,
dan mayit tidak menanggung hutang yang menghabiskan harta
tinggalannya jika dibayarkan, maka wajib baginya dikafani dengan 3
(tiga) kain kafan yang masing-masing kain dapat menutupi seluruh
tubuhnya selain kepala, jika ia adalah laki-laki ihram, dan selain
wajah, jika ia adalah perempuan ihram.”

مثتليهااليتمثتليهااليتفوقهامثوأوسعهاوأحسنهاأطوهلاأوالً ويبسطالقليويبقال
فوقوجيعلقبائهيفاحلييفعلكماالبقيةوهكذااألمينوفوقهاأليسرالعلياطرفيثين
اهحنوطمنهاكل

Dalam cara mengkafani mayit, Qulyubi berkata, “Kain lapis
pertama yang terpanjang, terbaik, dan terluas dibuka dan bentangkan,
kemudian kain lapis kedua dibuka dan dibentangkan di atas kain
lapis pertama, kemudian kain lapis ketiga dibuka dan dibentangkan
di atas kain lapis kedua. (Setelah mayit diletakkan di atas kain
kafan,) ujung kiri dari kain lapis paling atas dilipatkan menutupi
mayit dan ujung kanan dari kain lapis paling atas dilipatkan
menutupi lipatan ujung kiri dan seterusnya. Setelah itu, kain lapis
kedua dan pertama ditutupkan dengan cara yang sama. Perlu
diperhatikan, minyak cendana diberikan di atas masing-masing kain
lapis.”

أهلوارثبالزيادةورضيحمرماً يكنملإنوعمامةقميصوهووخامسرابعوجيوز
الزيادةحرمتوإالغائبأوعليهحمجورالورثةيفيكنملماكراهةبالوذلكللتربع
الثالثةعلىاالقتصاراألوىللكن

Diperbolehkan menambahkan kain keempat dan kelima,
yaitu gamis dan serban jika mayit bukan laki-laki yang ihram dan
ahli waris meridhoi tambahan kain ini. Kebolehan disini berarti tidak
dimakruhkan, tetapi selama tidak ada mahjur ‘alaih di antara para
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ahli waris dan selama para ahli waris hadir semua. Apabila ada
mahjur ‘alaih atau ada ahli waris yang tidak hadir maka diharamkan
menambahkan gamis dan serban, melainkan yang lebih utama adalah
mengkafani mayit hanya dengan 3 (tiga) lapis kain.

2. Mengkafani Mayit Perempuan

وهواملصباحيفقال) ومخار(الشرقاويقالهالبدنجلميعساترأي) قميصوللمرأة(
علىيشدماوهو) وإزار(وكتبكتابمثلمخرواجلمعرأسهااملرأةبهتغطيثوب

بابنتهفعلوكماالسرتلزيادةرعاية) ولفافتان(والركبةالسرةبنيفيمابهويؤتزرالوسط
داودأبورواهكلثومأموسّلمعليهاهللاصلى

Mayit perempuan dikafani dengan:

a. Kain gamis yang menutupi seluruh tubuh, seperti yang
dikatakan oleh Syarqowi.

b. Khimar (kerudung). Disebutkan di dalam kitab al-Misbah
bahwa pengertian khimar adalah kain yang digunakan oleh
perempuan untuk menutupi kepalanya. Lafadz khimar (اِخلَمار)
memiliki bentuk jamak dengan ’ِكَتاب‘ seperti lafadz ,’ُمخُر‘
jamak .’ُكُتب‘

c. Izar (sarung), yaitu kain yang diikatkan di pinggang dan
digunakan untuk menutupi bagian tubuh antara pusar dan
lutut.

d. 2 (dua) lapis kain agar mayit perempuan lebih tertutup,
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama terhadap putrinya, yaitu Umi Kultsum,
seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Daud.

أنهتقدمفقدحقهايفالواجبوأماذلكاملرأةتكفنييفالسنةأيالشرقاويقال
ايفوهيلفائفالثالثعلىاالقتصارالرجلحقيففالسنةلفائفثالث واجبةذا
وافقتفقدوإزارومخارقميصوهيلفائفالثالثغريحقهايففالسنةاملرأةوأما
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يفتنزيهكراهةمكروهةاخلمسةعلىوالزيادةاملندوبيفوخالفتهالواجبيفالرجل
اهللسرفواملرأةالرجل

عنلتجمعهااألكفانفوقاملرأةصدرعلىسادسشديندبنعمالزياديقال
احلملعندثدييهاباضطرابانتشارها

Syarqowi berkata, “Kesunahan jumlah kafan dalam
mengkafani mayit perempuan adalah dengan kain seperti yang telah
disebutkan di atas (yaitu; kain gamis, khimar, izar, dan dua lapis
kain). Adapun kewajiban jumlah kafan dalam mengkafani mayit
perempuan adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu
hanya dengan 3 (tiga) lapis kain. Sementara itu, kesunahan jumlah
kafan dalam mengkafani mayit laki-laki adalah hanya dengan 3 (tiga)
lapis kain meskipun sebenarnya 3 (tiga) lapis kain ini juga yang
diwajibkan. Adapun kesunahan jumlah kafan dalam mengkafani
mayit perempuan adalah selain dari 3 (tiga) lapis kain (yakni gamis,
khimar, dan izar). Jadi, kesunahan jumlah kafan dalam mengkafani
mayit perempuan mencakup kewajiban jumlah kafan dalam
mengkafani mayit laki-laki dan hanya berbeda dari segi tambahan 2
(dua) lapis kain bagi mayit perempuan. Mengkafani mayit laki-laki
atau perempuan dengan kain yang melebihi 5 (lima) lapis dihukumi
makruh tanzih karena berlebihan.”

Ziyadi berkata, “Akan tetapi, disunahkan mengikatkan kain
keenam di bagian dada perempuan di atas kain-kain kafan lainnya
agar kain-kain kafan dibawahnya tidak terbuka sebab kedua
payudaranya yang bergoyang-goyang saat digotong.”

C. Mensholati Mayit

) سبعةاجلنازةصالةأركان(عليهالصالةيف) فصل(

األعرايبوابناألصمعيوقالأفصحوالفتحوالكسربالفتحهياجلنازةاملصباحيفقال
فقالهذاعكسثعلبةعنالزاهدعمرأبووروىالسريروبالفتحنفسهامليتبالكسر
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ضرببابمنأجنزهالشيءجنزتمنوهينفسهامليتوبالفتحالسريربالكسر
نعشلهيقالميتعليهكانوإنميتعليهيكنملإذاسريريقالوإمنااهسرتته

ويقولحالهبلسانيومكليناديوالسرير

كَ لِ قْ نَـ لَ أُ يَّ هَ مُ الْ انَ أَ ** كَ لِ قْ عَ بِ َيلَّ إِ رْ ظُ نْ اُ 

كَ لِ ثْ مبِِ يْ لِ ثْ مِ ارٍ سَ مْ كَ ** اايَ نَ مَ الْ رُ يْـ رِ سَ انَ أَ 

Fasal ini menjelaskan tentang mensholati mayit.

Rukun-rukun sholat jenazah ada 7 (tujuh).

Disebutkan di dalam kitab al-Misbah bahwa lafadz ‘جَنازَة’
bisa dibaca dengan fathah atau kasroh pada huruf /ج/, tetapi dengan

menfathahnya adalah bahasa yang lebih fasih.

Asma’i dan Ibnu A’robi berkata, “Lafadz ‘جنَازَة’ dengan
kasroh pada huruf /ج/ berarti mayit itu sendiri. Sedangkan ia dengan

fathah pada huruf /ج/ berarti sarir (Ranjang/dipan dimana mayit

diletakkan di atasnya).”

Abu Umar az-Zahid meriwayatkan dari Tsa’labah tentang
kebalikan dari pernyataan Asma’i dan Ibnu A’robi. Umar berkata
bahwa lafadz ‘جَنازَة’ dengan kasroh pada huruf /ج/ berarti sarir dan

dengan fathah pada huruf /ج/ berarti mayit itu sendiri. Lafadz ‘جَنازَة’
berasal dari lafadz ‘ ُْيَئ َاْجِنزُه Aku) ’َجنَـْزُت الشَّ menutupi sesuatu), yakni

lafadz ‘ ََجنَـز’ termasuk dari bab ‘ َُضَرَب َيْضِرب’.”

Adapun disebut dengan ‘sarir’ adalah ketika di atasnya tidak
terdapat mayitnya, tetapi jika di atasnya terdapat mayitnya maka
disebut dengan ‘na’sy’ (keranda), bukan ‘sarir’.

Setiap hari, sarir berseru dengan bahasanya sendiri dan
berkata:
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(Hai manusia!) Pikirkanlah aku dengan akalmu. ** Aku
dipersiapkan untuk memindahmu.

Aku adalah ranjang kematian. ** Banyak sekali mayit sepertimu
yang aku bawa.

[Kembali ke pembahasan tentang rukun-rukun sholat
jenazah. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa rukun-rukun
sholat jenazah ada 7 (tujuh), yaitu:]

1. Niat

يتعرضملوإنالفرضيةونيةاجلنازةلصالةوالتعينيالقصدفيهاوجيب) النيةاألول(
وغريهاللكفاية

Berniat dalam sholat jenazah diwajibkan (1) qosdu
(menyengaja sholat), (2) takyin (menentukan pada sholat jenazah),
(3) dan fardhiah (sifat kefardhuan) meskipun tidak menyertakan
kifayah dan selainnya.

فيقولمتييزنوعمتييزهيكفيبلمعرفتهوالوحنوهبامسهاحلاضرامليتتعينييشرتطوال
نْ مِ رَ ضَ حَ نْ مَ ىلَ عَ أوامُ مَ اْإلِ هِ يْ لَ عَ ىلَّ صَ نْ مَ ىلَ عَ أوتِ يَّ مَ الْ اذَ هَ ىلَ عَ ةَ َال الصَّ تُ يْ وَ نَـ 
ةٍ ايَ فَ كِ ضَ رْ فَـ أوضاً رْ فَـ ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ اتِ وَ مْ أَ 

Dalam berniat, tidak disyaratkan mentakyin (menentukan)
mayit yang hadir dengan namanya atau selainnya dan tidak
disyaratkan juga mengetahui mayit, tetapi cukup berniat dengan
menyertakan sesuatu yang dapat membedakan mayit. Jadi, musholli
bisa berniat dalam sholat jenazah dengan berkata:

ةٍ ايَ فَ كِ ضَ رْ فَـ /ضاً رْ فَـ تِ يَّ مَ الْ اذَ هَ ىلَ عَ ةَ َال الصَّ تُ يْ وَ نَـ 

Aku berniat mensholati mayit ini karena fardhu/fardhu kifayah ...

ةٍ ايَ فَ كِ ضَ رْ فَـ /ضاً رْ فَـ امُ مَ اْإلِ هِ يْ لَ عَ ىلَّ صَ نْ ى مَ لَ عَ ةَ َال الصَّ تُ يْ وَ نَـ 
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Aku berniat mensholati mayit yang disholati imam karena
fardhu/fardhu kifayah ...

ةٍ ايَ فَ كِ ضَ رْ فَـ /ضاً رْ فَـ ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ اتِ وَ مْ أَ نْ مِ رَ ضَ حَ نْ مَ ىلَ عَ ةَ َال الصَّ تُ يْ وَ نَـ 

Aku berniat mensholati mayit yang hadir yang termasuk mayit
muslim karena fardhu/fardhu kifayah ...

تصحملامرأةأوعمراً بانكأنتعيينهيفوأخطأإليهيشروملرجلأوكزيدعينهفإن
صالتهصحتعمراً فبانهذازيدعلىالصالةنويتقالكأنإليهأشارفإنصالته
تعيينهويلغولإلشارةتغليباً 

Apabila musholli mentakyin atau menentukan mayit dengan
namanya, semisal Zaid, atau menentukannya dengan jenis kelamin,
semisal laki-laki, tetapi ia tidak menyertakan isyarat (spt: ini)
atasnya, dan ternyata ia keliru dalam menentukan, misalnya; ternyata
mayit adalah Umar atau ternyata mayit adalah perempuan, maka
sholatnya dihukumi tidak sah.

Berbeda dengan masalah apabila musholli menyertakan
isyarat atas mayit, semisal musholli berkata, “Aku berniat mensholati
Zaid ini ...”, tetapi ternyata mayitnya adalah Umar, maka sholatnya
dihukumi tetap sah karena taghlib atau memenangkan isyarat
tersebut dan pentakyinan dengan nama mayit dihukumi sia-sia.

الصالةنويتقالكأنالعمومعلىنوىفإنغائبعلىصلىلوماباحلاضروخرج
الصالةأرادلووكذاالتعينييشرتطملاملسلمنيأمواتمنعليهالصالةتصحمنعلى
غائباً أرادوإناليومهذايفوكفنغسلمنعلىأواإلمامعليهصلىمنعلى

منهقريباً السورخارجولوالبلدعنالغائببالغائبواملرادتعيينهمنبدفالخبصوصه

Mengecualikan dengan pernyataan mayit yang hadir adalah
masalah apabila musholli mensholati mayit gaib (yang tidak hadir di
tempat), maka jika musholli berniat secara umum, semisal ia berkata,
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“Aku berniat mensholati mayit yang sah disholati dan yang
termasuk mayit muslim,” maka tidak disyaratkan mentakyin mayit.

Begitu juga, termasuk niat secara umum adalah apabila
musholli hendak mensholati mayit yang disholati imam atau
mensholati mayit yang dimandikan dan dikafani pada hari ini.

Apabila musholli menginginkan mayit gaib secara khusus
maka wajib mentakyinnya.

Yang dimaksud dengan mayit gaib adalah mayit yang tidak
berada di wilayah musholli meskipun mayit tersebut berada di luar
batas wilayah musholli yang masih berdekatan dengan wilayahnya.

القصرمسافةدونولوالبلدعنغائبعلىوتصحالوهابفتحيفاإلسالمشيخقال
مبوتأخربهموسّلمعليهاهللاصلىألنهتقبلهامسواملصلىالقبلةجهةغريويف

وذلكأربعاً وكربعليهفصلىاملصلىإىلمخرجمثفيهماتالذياليوميفالنجاشي
علىالصالةوتصححضرمنإالعليهيصليفالبالبلداحلاضرأماتسعسنةرجبيف

غريهمبصالةعلمواإذااحلاضرينعنالفرضويسقطنيبغريقربكانإذاأيضاً القرب

Syaikhul Islam berkata dalam kitab Fathu al-Wahab;

Dihukumi sah mensholati mayit gaib yang tidak ada di wilayah
musholli meskipun jarak antara keberadaan musholli dan mayit
kurang dari jarak diperbolehkannya mengqosor (±81 km) dan
meskipun mayit gaib tersebut tidak berada di arah Kiblat sedangkan
musholli menghadap Kiblat, karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama pernah memberitahu para sahabat tentang kematian Najasyi
pada hari dimana ia mati, kemudian beliau keluar bersama para
sahabat ke tempat sholat, setelah itu, beliau mensholati mayit gaib
Najasyi dan beliau bertakbir sebanyak 4 (empat) kali. Demikian ini
beliau lakukan pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah.

Adapun mayit yang termasuk berada di wilayah musholli maka mayit
tersebut tidak boleh disholati kecuali oleh orang-orang yang
menghadiri mayit tersebut.
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Dihukumi sah juga mensholati mayit di atas kuburannya, yaitu selain
kuburan seorang mayit nabi.

Kewajiban mensholati mayit akan gugur dari masyarakat ketika
mereka mengetahui bahwa masyarakat lain telah mensholatinya.

2. 4 (empat) Kali Takbir

صالتهيفوسّلمعليهاهللاصلىفعلهعليهاستقرالذيألنهأي) تكبرياتأربعالثاين(
مثانأوسبعأوستأومخسامليتعلىيكربقبلهافكانوإالالنجاشيعلى

Rukun sholat jenazah yang kedua adalah bertakbir sebanyak
4 (empat) kali karena berdasarkan ketetapan perbuatan Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama saat mensholati mayit Najasyi. Jika
tidak berdasarkan ketetapan perbuatan beliau tersebut, maka beliau
sebelum mensholati mayit Najasyi, beliau pernah mensholati mayit
dengan bertakbir sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali.

بنيةاأحرمبأنابتداءعنهانقصفلوواحدركنفالكلاإلحرامتكبريةمنهاأي
بطلتانتهاءأوتنعقدملصالنق

4 (empat) takbir tersebut mencakup takbiratul ihram. Jadi,
masing-masing takbir dihitung sebagai satu rukun tersendiri. Apabila
musholli mengurangi 4 (empat) takbir dari awal sholat, semisal ia
bertakbiratul ihram dengan berniat mengurangi jumlah 4 (empat)
takbir maka sholatnya tidak sah. Atau apabila musholli mengurangi 4
(empat) takbir di akhir sholat, semisal ia salam sebelum bertakbir 4
(empat) kali, maka sholatnya menjadi batal.

اتبطلملعمداً ولواألربععلىزادولو الزائدأناعتقدوإنبهتبطلالوهيذكرأل
لوأمابهالبطالنمعتقداً متعمداً عليهازادلووكذابطلتفيهالرفعىلاو إننعمأركان

ليسلمينتظرهأويسلمبللإلمامسنهلعدمالزائديفمتابعتهلهتسنفالعليهاإمامهزاد
تبطلملفيهتابعهفلواملتابعةلتأكيدأفضلوهومعه
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Berbeda apabila musholli bertakbir lebih dari 4 (empat) kali
maka sholatnya tidak batal sebab takbir yang lebih itu adalah dzikir
sedangkan sholat tidak menjadi batal sebab dzikir meskipun musholli
meyakini kalau takbir yang lebih itu termasuk rukun. Akan tetapi,
apabila ia mengangkat tangan secara bertuli-tuli, artinya ia tidak
memberi jeda antara mengangkat tangan sebelumnya dengan
mengangkat tangan berikutnya, maka sholatnya menjadi batal.
Begitu juga, apabila musholli bertakbir lebih dari 4 (empat) kali
dengan sengaja dan meyakini kalau sholatnya bisa batal sebab takbir
yang lebih itu maka sholatnya menjadi batal.

ينتظرهأويسلمبللإلمامسنهلعدمالزائديفمتابعتهلهتسنفالعليهاإمامهزادلوأما
تبطلملفيهتابعهفلواملتابعةلتأكيدأفضلوهومعهليسلم

Apabila imam bertakbir lebih dari 4 (empat) kali maka tidak
disunahkan bagi makmum mengikuti imamnya dalam takbir yang
lebih itu karena takbir yang lebih itu tidak disunahkan bagi imam,
tetapi makmum boleh langsung mengucapkan salam atau menunggu
imam agar mengucapkan salam bersamanya. Menunggu imam disini
adalah yang lebih utama karena sangat dianjurkan mempertahankan
mutaba’ah (mengikuti imam). Dan apabila makmum mengikuti
imam dalam takbir yang lebih itu maka sholatnya tidak batal.

اإلمامةنيةاإلمامعلىجيبوالاإلحرامتكبريةهياليتاألوىلبالتكبريةالنيةقرنوجيب
نوىولومقتدياً كانإناالقتداءنيةمنبدوالفالوإالالثوابلهحصلنواهافإن
النيتهمااختالفألنجازكذلكآخرميتاً املأمومونوىغائباً أوحاضراً ميتاً إمام
بتكبريتنيبلبتكبريةإمامهعناملأمومختلفولويضر

Diwajibkan membarengkan niat dengan takbir pertama, yaitu
takbiratul ihram.

Imam tidak wajib berniat imamah (menjadi imam), tetapi
apabila ia meniatkannya maka ia memperoleh pahala menjadi imam
dan apabila ia tidak meniatkannya maka ia tidak memperoleh
pahalanya.
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Musholli diwajibkan berniat iqtidak (mengikuti) apabila ia
menjadi makmum.

Apabila imam berniat mensholati mayit yang hadir
sedangkan makmum berniat mensholati mayit yang gaib atau apabila
imam berniat mensholati mayit yang gaib sedangkan makmum
berniat mensholati mayit yang hadir maka dihukumi boleh karena
perbedaan niat antara imam dan makmum tidak menyebabkan
batalnya sholat jenazah, bahkan apabila makmum terlambat dari
mengikuti imam dengan satu takbir atau bahkan dua takbir maka
sholat makmum tidak menjadi batal (dengan catatan makmum
tersebut mengalami udzur).

شرعسواءللفاحتةقراءتهقبلأخرىإمامهكربفلوالوهابفتحيفاإلسالمشيخقال
سالمبعدوذكرتكبريمنالباقيوتداركعنهالقراءةوسقطتتكبريهيفتابعهالأمفيها

ايفيديهرفعويسنالصلواتمنغريهايفكماإمامه يديهويضعمنكبيهحذوتكبريا
الصلواتمنكغريهاصدرهحتتتكبريةكلبعد

Syaikhul Islam berkata di dalam kitab Fathu al-Wahab;

Apabila imam bertakbir kedua sebelum makmum membaca Fatihah,
baik makmum sudah mulai masuk membacanya atau belum, maka
makmum langsung saja mengikuti takbir imam dan bacaan Fatihah
gugur darinya dan makmum menambal takbir atau dzikir yang
ketinggalan setelah salam imam sebagaimana ia menambal dalam
sholat-sholat lain.

Musholli disunahkan mengangkat kedua tangannya di takbir-takbir
dalam sholat jenazah sejajar dengan kedua pundak. Ia disunahkan
meletakkan kedua tangannya di bawah dada setelah setiap takbir,
sebagaimana yang dilakukan di dalam sholat-sholat lain.
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3. Berdiri

رعايةنافلةهلماوقعتوإنرجالمعوامرأةصبياً ولوأي) القادرعلىالقيامالثالث(
استلقىعنهعجزفإناضطجععنهعجزفإنقعدالقيامعنعجزفإنالفرضلصورة

غريهايفكماأومأذلكعنعجزفإن

Rukun sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri bagi
musholli yang mampu, meskipun ia adalah laki-laki bocah atau
perempuan yang sholat bersama para laki-laki lain, dan meskipun
sholat jenazah akan berstatus sebagai sholat sunah bagi mereka
berdua, karena mempertahankan bentuk sholat fardhu.

Apabila musholli tidak mampu berdiri maka ia sholat
jenazah dengan posisi duduk. Apabila ia tidak mampu duduk maka ia
sholat jenazah dengan posisi tidur miring. Apabila ia tidak mampu
tidur miring maka ia sholat jenazah dengan tidur berbaring. Dan
apabila ia tidak mampu juga tidur berbaring maka ia sholat jenazah
dengan berisyarat sebagaimana urutan posisi dari segi ketidak
mampuan dalam sholat-sholat lain.

4. Membaca Fatihah

يقيدهاملولذلكاألوىلبعدتتعنيفالعنهاالعجزعندبدهلاأو) الفاحتةقراءةالرابع(
بعدوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىللصالةويضمهاعنهااألوىلإخالءوجيوزاملصنف

أمااألوىلبعداألفضللكنالرابعةبعدايأيتأوالثالثةبعدللميتللدعاءأوالثانية
يقرأأنجيوزالوكذابعدهاملاوتأخريهاقطعهالهجيوزفالعقبهاالفاحتةيفشرعلو

صلىوإنسراً ويقرؤهاتثبتملاخلصلةهذهألنآخرركنيفوبعضهاركنيفبعضها
اليالً  والاالفتتاحدعاءيسنوالبعدهاوالتأمنيقبلهاالتعوذويسنكذلكوردتأل

املعتمدعلىغائبأوقربعلىصلىوإنالتخفيفعلىمبنيةاجلنازةصالةألنالسورة

Rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca
Fatihah atau gantinya ketika musholli tidak mampu membaca
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Fatihah. Membaca Fatihah tidak harus dilakukan setelah takbir
pertama oleh karena itu Mushonnif tidak mengqoyidi membaca
Fatihah dengan setelah takbir pertama. Diperbolehkan
mengosongkan kegiatan setelah takbir pertama dan menggabungkan
membaca Fatihah dengan membaca sholawat atas Nabi shollallahu
‘alaihi wa sallama setelah takbir kedua, atau menggabungkan
membaca Fatihah dengan berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga,
atau membaca Fatihah setelah takbir keempat. Akan tetapi, yang
lebih utama adalah membaca Fatihah setelah takbir pertama.

Apabila musholli telah mulai dan masuk membaca Fatihah
setelah takbir pertama, ia tidak boleh memutus bacaan Fatihah-nya
dan mengakhirkannya dari takbir pertama.

Begitu juga, musholli tidak boleh membaca sebagian Fatihah
di rukun tertentu dan meneruskan sebagian Fatihah berikutnya di
rukun yang lain karena perbuatan ini tidak ada dasarnya.

Musholli membaca Fatihah secara pelan meskipun ia
melaksanakan sholat jenazah di malam hari karena dalil yang ada
memang menjelaskannya secara demikian.

Musholli disunahkan berta’awudz sebelum membaca Fatihah
dan disunahkan membaca amin setelah membaca Fatihah.

Musholli tidak disunahkan membaca doa iftitah dan Surat
karena sholat jenazah didasarkan pada sifat meringankan meskipun
ia mensholati mayit di atas kuburan atau mensholati mayit yang gaib
sebagaimana dinyatakan oleh pendapat muktamad.

5. Bersholawat

بعدجتزىءفالوجوباً أي) الثانيةبعدوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةاخلامس(
فيهااآللعلىالصالةوتسنواخللفالسلفلفعلاملنهجشرحيفقاللالتباعغريها

اهوسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالصالةقبلواحلمدعقبهاواملؤمناتللمؤمننيوالدعاء
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Rukun sholat jenazah yang kelima adalah bersholawat atas
Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama setelah takbir kedua, artinya,
wajib bersholawat atas beliau setelah takbir kedua karena ittibak.
Oleh karena itu, tidak mencukupi bersholawat atas beliau setelah
selain takbir kedua.

Disebutkan di dalam kitab Syarah al-Minhaj bahwa
kewajiban membaca sholawat setelah takbir kedua adalah karena
mengikuti perbuatan ulama salaf dan kholaf.

Selain itu, disunahkan juga bersholawat atas keluarga dan
mendoakan kaum mukminin dan mukminat setelah bersholawat atas
keluarga dan membaca hamdalah sebelum bersholawat atas Nabi
shollallahu ‘alaihi wa sallama.

السالماآللعلىبالصالةجوخر العاملنيربهللاحلمديقولأنواألفضلالشرقاويقال
انتهىاملعتمدعلىيسنفالعليهم

Syarqowi berkata, “Yang paling utama adalah musholli
berhamdalah dengan berkata ‘ َاَحلَْْمُد ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمْني’. Mengecualikan
dengan bersholawat atas keluarga adalah mencurahkan salam atas
mereka, maka tidak disunahkan sebagaimana menurut pendapat
muktamad.”

مَّ هُ للَّ اَ وهواألخريالتشهدبعدماوأكملهادٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ الصالةوأقل
آلِ ىلَ عَ وَ مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ تَ يْ لَّ صَ امَ كَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ 
دٌ يْ جمَِ دٌ يْ محَِ كَ نَّ إِ ْنيَ مِ الَ عَ الْ ِيف مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ 

Sholawat atas Nabi yang paling sederhana adalah;

دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ 

Dan yang paling utama adalah musholli bersholawat seperti sholawat
setelah bertasyahud, yaitu:
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مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ تَ يْ لَّ صَ امَ كَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ انَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ 
دٌ يْ جمَِ دٌ يْ محَِ كَ نَّ إِ ْنيَ مِ الَ عَ الْ ِيف مَ يْ اهِ رَ بْـ إِ انَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ 

6. Mendoakan Mayit

يكونأنبدوالغريهابعدجتزىءفالوجوباً أي) الثالثةبعدللميتالدعاءالسادس(
خبالفاآلخرةيفروحهبفكينفعهذلكألنبهاهللالطفأوبهالطفكاللهمبأخروي

يكفيالفإنههُ تَ كَ ْر تِ ظْ فَ احْ مَّ هُ للَّ اَ حنو

Rukun sholat jenazah yang keenam adalah mendoakan mayit
setelah takbir ketiga, artinya, wajib mendoakan mayit setelah takbir
ketiga sehingga apabila mendoakan mayit dilakukan setelah selain
takbir yang ketiga maka tidak mencukupi.

Mendoakan mayit harus menggunakan doa yang berkaitan
dengan kebaikan akhirat, seperti ‘ ِاَللَُّهمَّ اْلُطْف بِه’ (Ya Allah. Sayangilah
mayit) atau ‘ َِلَطَف اُهللا بِه’ (Semoga Allah menyayangi mayit) karena doa
semacam ini akan bermanfaat bagi mayit sebab ruhnya dilepaskan
secara bebas di akhirat. Berbeda dengan doa semisal ‘ ُاَللَُّهمَّ اْحَفْظ تِرَْكَته’
(Ya Allah. Jagalah harta tinggalannya) maka tidak mencukupi.

اانَ ثَ نْـ أُ وَ انَ رِ كَ ذَ وَ انَ ريِْ بِ كَ َو انَ ريِْ غِ صَ وَ انَ بِ ائِ غَ وَ انَ دِ اهِ شَ وَ انَ تِ يِّ مَ وَ انَ يـِّ حلَِ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ املسنونومن
َال مَّ هُ للَّ اَ انِ ميَْ اْإلِ ىلَ عَ هُ فَّ وَ تَـ فَـ انَّ مِ هُ تَ يْ فـَّ وَ تَـ نْ مَ وَ مِ َال سْ اْإلِ ىلَ عَ هِ يِ حْ أَ فَ انَّ مِ هُ تَ يْ يَـ حْ أَ نْ مَ مَّ هُ للَّ اَ 

الدعاءآخرإىلكَ دِ بْ عَ نُ ابْ وَ كَ دُ بْ عَ اذَ هَ نَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ يقولمثهُ دَ عْ بَـ انَّ تِ فْ تَـ َال وَ هُ رَ جْ أَ انَ مْ رِ حتَْ 
موتهإىلجنونهودامبلغجمنوناً ولوالبالغيفبهاإلتيانحمللكناملشهور

Termasuk doa yang disunahkan adalah:
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هُ تَ يْ يَـ حْ أَ نْ مَ مَّ هُ للَّ اَ اانَ ثَ نْـ أُ وَ انَ رِ كَ ذَ وَ انَ ريِْ بِ كَ َو انَ ريِْ غِ صَ وَ انَ بِ ائِ غَ وَ انَ دِ اهِ شَ وَ انَ تِ يِّ مَ وَ انَ يـِّ حلَِ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 
انَّ تِ فْ تَـ َال وَ هُ رَ جْ أَ انَ مْ رِ حتَْ َال مَّ هُ للَّ اَ انِ ميَْ اْإلِ ىلَ عَ هُ فَّ وَ تَـ فَـ انَّ مِ هُ تَ يْ فـَّ وَ تَـ نْ مَ وَ مِ َال سْ اْإلِ ىلَ عَ هِ يِ حْ أَ فَ انَّ مِ 
هُ دَ عْ بَـ 

Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

نـَْيا َوَسَعِتَهاكَ دِ بْ عَ نُ ابْ وَ كَ دُ بْ عَ اذَ هَ نَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ  َوَحمُْبوبُُه َوَأِحبَّاُؤُه ِفيَها ِإَىل َخرََج ِمْن ُروِح الدُّ
ُحمَمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ وََكاَن َيْشَهُد أَْن َال إِلََه ِإالَّ أَْنَت َوأَنَّ ظُْلَمِة اْلَقْربِ َوَما ُهَو َالِقيهِ 

ُزوٍل بِهِ َوأَْنَت أَْعَلُم بِهِ  ُر َمنـْ َىل َرْمحَِتَك َوأَْنَت َغِينٌّ َوَأْصَبَح َفِقريًا إِ اللَُّهمَّ نـََزَل ِبَك َوأَْنَت َخيـْ
َناَك رَاِغِبَني إِلَْيَك ُشَفَعاَء لَهُ َعْن َعَذابِهِ  نْ َوإِ اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن ُحمِْسًنا َفزِْد ِيف ِإْحَسانِهِ َوَقْد ِجئـْ

َنَة اْلَقْربِ َوَعَذابَهُ َوَلقِِّه بَِرْمحَِتَك رَِضاكَ َكاَن ُمِسيًئا فـََتَجاَوْز َعْنهُ  َواْفَسْح َلُه ِيف قـَْربِهِ َوِقِه ِفتـْ
َعثَ َوَجاِف اْألَْرَض َعْن َجْنبَـْيهِ  ْرَحمَ ُه ِإَىل َجنَِّتَك يَا أَ َوَلقِِّه بَِرْمحَِتَك اْألَْمَن ِمْن َعَذاِبَك َحىتَّ تـَبـْ

الرَّاِمحِْنيَ 

Akan tetapi, doa lanjutan di atas dibacakan jika mayit adalah orang
yang baligh sekalipun ia adalah orang gila yang telah baligh dan
penyakit gilanya tersebut dialaminya sampai mati.

ةً ظَ عِ وَ راً خْ ذُ وَ فاً لَ سَ وَ هِ يْ وَ بَـ ِألَ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَ هُ للَّ اَ األولالدعاءمعفيهفيقولالصغريأما
َال وَ هُ دَ عْ بَـ امَ هُ نْـ تِ فْ تَـ َال وَ امَ ِِ وْ لُ قُـ ىلَ عَ رَ بْـ الصَّ غِ ِر فْ أَ وَ امَ هُ نَـ يْـ ازِ وَ مَ هِ بِ لْ قِّ ثَـ وَ عاً يْ فِ شَ وَ اراً بَ تِ اعْ وَ 
الإنهقوهلممعللطفلالدعاءهذاكفىوإمناللحالمناسبذلكألنهُ رَ جْ أَ امَ هُ مْ رِ حتَْ 
اهللاصلىقولهوهوخبصوصههذايفالنصلثبوتبهخيصأنللميتالدعاءيفبد

قولومثلهالشرقاويقالهوالرمحةبالعافيةلوالديهويدعىعليهيصليوالسقطوسّلمعليه
آخرهإىلفرطاً لوالديهاجعلهاللهمحنولوالديهالدعاءالطفليفويكفيالباجوري

بالعافيةلوالديهويدعىعليهيصلىوالسقطوسّلمعليهاهللاصلىبقولهذلكوثبوت
والرمحة
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Adapun mayit laki-laki kecil, musholli berdoa dengan doa
pertama, yaitu ‘ اخل... اللهم اْغِفْر ِحلَيـَِّنا  ’ dan ditambah:

غِ ِر فْ أَ وَ امَ هُ نَـ يْـ ازِ وَ مَ هِ بِ لْ قِّ ثَـ وَ عاً يْ فِ شَ وَ اراً بَ تِ اعْ وَ ةً ظَ عِ وَ راً خْ ذُ وَ فاً لَ سَ وَ هِ يْ وَ بَـ ِألَ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَ هُ للَّ اَ 
هُ رَ جْ أَ امَ هُ مْ رِ حتَْ َال وَ هُ دَ عْ بَـ امَ هُ نْـ تِ فْ تَـ َال وَ امَ ِِ وْ لُ قُـ ىلَ عَ رَ بْـ الصَّ 

karena doa ini adalah yang lebih sesuai dengan keadaan bocah itu.
Alasan mengapa dirasa cukup berdoa dengan doa di atas, padahal
para ulama telah mengatakan bahwa wajib mengkhususkan doa saat
mendoakan mayit, adalah karena adanya ketetapan syariat tentang
doa tersebut dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, yaitu
sabda beliau, “Siqtu disholati dan kedua orang tuanya didoakan
keselamatan dan rahmat,” seperti keterangan yang dikatakan oleh
Syarqowi.

Bajuri juga berkata, “Dicukupkan dalam mendoakan mayit
bocah dengan mendoakan kedua orang tuanya dengan semisal doa,
‘ اخل... هِ يْ وَ بَـ ا ِألَ طً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ اللَّ  ’. Lagi pula, doa ini juga telah ditetapkan
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang
berbunyi, ‘Siqtu disholati dan kedua orang tuanya didoakan
keselamatan dan rahmat.’”

اللهمقولهليسقالحيثحجرابنشيخهعننقالً املعنيفتحيفعبدالعزيزقاللكن
يكفيالوهوبالالزمدعاءألنهخبصوصهللطفلالدعاءعنمغنياً آخرهإىلفرطاً اجعله

دعاءألنهقولهانتهىهذافأوىلفردلكلالشاملبالعمومالدعاءيكفملإذاألنه
كانوإذابالطفلاملتعلقالدعاءعنناشىءدعاءآخرهإىلاجعلهاللهمألنأيبالالزم
خبصوصهلهالدعاءوهوملزومهمنبدفالكذلك

Akan tetapi, Abdul Aziz berkata di dalam kitab Fathu al-
Mu’in dengan mengutip dari gurunya, Ibnu Hajar, yang berkata,
“Doa ‘ اخل... هِ يْ وَ بَـ ا ِألَ طً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ اللَّ  ’ belum mencukupi dalam mendoakan
mayit bocah secara khusus karena doa tersebut berarti mendoakan
secara lazim sedangkan mendoakan mayit secara lazim belumlah
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mencukupi karena ketika mendoakan secara umum yang mencakup
setiap individu saja belum cukup, apalagi doa ini.”

Pernyataan, ‘karena doa tersebut berarti mendoakan
secara lazim,’ maksudnya, karena doa ‘ اخل... هِ يْ وَ بَـ ا ِألَ طً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ اللَّ  ’
merupakan doa yang berasal dari doa yang berhubungan dengan
mayit bocah, sedangkan ketika doa tersebut demikian ini maka
pastinya akan menetapkan adanya malzum, yaitu mendoakan mayit
bocah secara khusus.

أحدمهاكانأوكافرينأوميتنيكانافإناملسلمنياحلينيالوالدينيفذلكوحمل
الوهذاالعواقبتذكريمبعىنالعظةألناحلاليقتضيهمبايأيتبلبذلكيدعملكذلك
ومعىناآلخرةيفملصاحلهمااملهىيءالسابقبفتحتنيالفرطومعىناملوتبعديظهر

لوقتواملهيأاملعدبالضمالذخرومعىنالأمللمصاحلمهيأكانسواءالسابقالسلف
االعتبارومعىنلهحاجتهمالوقتأمامهمامدخراً لكونهالصغريبهفشبهإليهاحلاجة

الصربأفرغومعىنالصاحلالعملعلىذلكحيملهماحىتوفقدهمبوتهيعتربانليكوناأي
متتحنهماالتفتنهماالومعىنوصبهأنزلهأي

Anjuran mendoakan mayit bocah dengan doa ‘ ا طً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ اللَّ 
اخل... هِ يْ وَ بَـ ِألَ  ’ adalah ketika kedua orang tuanya masih hidup dan dua

orang muslim.

Apabila kedua orang tuanya telah meninggal atau keduanya
adalah dua orang kafir atau salah satu dari keduanya telah meninggal
atau seorang kafir maka mayit bocah tidak didoakan dengan doa ‘ مَّ هُ اللَّ 

اخل... هِ يْ وَ بَـ ا ِألَ طً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ  ’, tetapi ia didoakan dengan doa yang sesuai
keadaannya, karena lafadz ‘الِعظَة’ berarti mengingatkan akhir

sedangkan mengingatkan akhir ini tidak terjadi setelah kematian.
Lafadz ‘فـََرطًا’ dengan dua fathah berarti yang mendahului dan yang

bersiap-siap memberikan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang
tuanya di akhirat nanti. Lafadz ‘َسَلًفا’ berarti yang mendahului, baik
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mempersiapkan untuk memberikan kebaikan-kebaikan atau tidak.
Lafadz ‘ُذْخرًا’ dengan dhommah pada huruf /ذ/ berarti yang

dipersiapkan pada waktunya, oleh karena itu, mayit bocah
diserupakan dengan ‘ُذْخرًا’ karena ia adalah simpanan bagi kedua
orang tuanya pada saat nantinya mereka membutuhkannya. Lafadz
berarti ’ِاْعِتبَارًا‘ agar kedua orang tuanya dapat mengambil pelajaran

atas kematian mayit bocah agar ia memotivasi mereka untuk
melakukan amal saleh. Lafadz ‘ َأَْفرِِغ الصَّبـْر’ berarti turunkanlah dan

curahkanlah rahmat atas mayit bocah. Lafadz ‘َال تـَْفِتنـُْهَما’ berarti
jangan Engkau menguji kedua orang tuanya.

مْ هِ يْ لَ عَ هِ بِ لُّ جتَُ اضً رِ امَ هُ نْـ عَ وَ هُ نْ عَ ضَ ارْ وَ هِ يْ دَ الِ وَ لِ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ ميتنيكاناإذافيقول
مْ هِ رِ وْ بُـ قُـ ِيف عَ جَ ضْ مَ الْ مْ هلَُ رُ يْـ نِ تُ ةً محَْ رَ هِ يْ دَ الِ وَ مْ حَ ارْ وَ هُ محَْ ارْ مَّ هُ للَّ اَ أومثالً كَ انِ وَ ضْ رِ عُ يْ مجَِ 

Apabila kedua orang tua mayit bocah telah meninggal dunia
maka musholli mendoakannya dengan doa:

كَ انِ وَ ضْ رِ عُ يْ مجَِ مْ هِ يْ لَ عَ هِ بِ لُّ جتَُ اضً رِ امَ هُ نْـ عَ وَ هُ نْ عَ ضَ ارْ وَ هِ يْ دَ الِ وَ لِ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 

Atau ia berdoa:

مْ هِ رِ وْ بُـ قُـ ِيف عَ جَ ضْ مَ الْ مْ هلَُ رُ يْـ نِ تُ ةً محَْ رَ هِ يْ دَ الِ وَ مْ حَ ارْ وَ هُ محَْ ارْ مَّ هُ للَّ اَ 

هِ يْ بـِّ رَ مُ وَ هِ يْ ابِ سَ لِ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ يسبيهبأنمسلميديفوالصغريكافرينكانافيمنويقول

Apabila kedua orang tua mayit bocah adalah dua orang yang
kafir sedangkan mayit bocah itu berada di dalam asuhan seorang
muslim, maka musholli mendoakannya dengan berkata:

هِ يْ بـِّ رَ مُ وَ هِ يْ ابِ سَ لِ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 

مِ لِ سْ مُ الْ هِ لِ صْ ِألَ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ للَّ اَ مسلماً أبويهأحدكانوفيمن
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Apabila salah satu dari kedua orang tua mayit bocah adalah
orang muslim dan satunya adalah orang kafir, maka musholli
berkata:

مِ لِ سْ مُ الْ هِ لِ صْ ِألَ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ للَّ اَ 

هِ مِّ ِألُ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ للَّ اَ الزىنولدويف

Apabila mayit bocah itu adalah anak hasil perzinahan maka
musholli berkata:

هِ مِّ ِألُ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ للَّ اَ 

الثالثةبعدبالدعاءوخيصهالدعاءذايدعوأنفاألحوطاملراهقبلوغيفترددولو
والرمحةبالعافيةلوالديهفيدعيعليهصلىإذاوالسقطمثالً بالرمحةلهيدعوأنويكفي

إذاحبانوابنداودأيبخربوهواحلديثبعمومعمالً كفىخبصوصهلهدعاولو
وخصصواحمضواأيالدعاءلهفأخلصواامليتعلىصليتم

Apabila musholli ragu tentang kebalighan murohiq (bocah
yang hampir masuk baligh) maka yang lebih ahwat (berhati-hati)
adalah bahwa musholli berdoa dengan doa ini, maksudnya:

هِ مِّ ِألُ طاً رَ فَـ هُ لْ عَ اجْ مَّ هُ للَّ اَ 

Musholli mengkhususkan mendoakan mayit murohiq
tersebut setelah takbir ketiga. Dan sebenarnya ia dicukupkan
mendoakannya dengan memintakan rahmat.

Ketika siqtu disholati maka kedua orang tuanya didoakan
dengan dimintakan keselamatan dan rahmat untuk mereka. Apabila
musholli mendoakan siqtu secara khusus maka sudah mencukupi
karena mengamalkan umumnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dan Ibnu Hibban, yaitu, “Ketika kamu mensholati mayit maka
murnikan dan khususkan doa untuknya.”
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صلىقالمالكبنعوفعنمسلمويفقالأنهالكبريالبهجةشرحعننقل]فرع[
هُ نْ عَ فُ اعْ وَ هِ افِ عَ وَ هُ محَْ ارْ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ فقالجنازةعلىوسّلمعليهاهللاصلىالنيب

بُ وْ الثـَّ ىقَّ نَـ يُـ امَ كَ اايَ طَ اخلَْ نَ مِ هِ قِّ نَـ وَ دِ رْ بَـ الْ وَ جِ لْ الثـَّ وَ اءِ مَ الْ بِ هُ لْ سِ اغْ وَ هُ لَ خَ دْ مَ عْ سِّ وَ وَ هُ لَ زُ نُـ مْ رِ كْ أَ وَ 
هِ جِ وْ زَ نْ مِ اً ريْ خَ جاً وْ زَ وَ هِ لِ هْ أَ نْ مِ اً ريْ خَ الً هْ أَ وَ هِ ارِ دَ نْ مِ اً ريْ خَ اراً دَ هُ لْ دِ بْ أَ وَ سِ نَ الدَّ نَ مِ ضُ يَ بْـ ألَ اْ 
اجلنازةدعاءأصحوهذاارِ النَّ ابِ ذَ عَ نْ مِ وَ هِ تِ نَ تْـ فِ وَ ْربِ قَ الْ ابِ ذَ عَ نْ مِ هُ ذْ عِ أَ وَ ةَ نَّ اجلَْ هُ لْ خِ دْ أَ وَ 

انتهىاحلفاظعنالروضةيفكما

[CABANG]

Dikutip dari kitab Syarah al-Bahjah al-Kabir, “Dalam
Shohih Muslim dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama mensholati mayit dan beliau berdoa;

جِ لْ الثـَّ وَ اءِ مَ الْ بِ هُ لْ سِ اغْ وَ هُ لَ خَ دْ مَ عْ سِّ وَ وَ هُ لَ زُ نُـ مْ رِ كْ أَ وَ هُ نْ عَ فُ اعْ وَ هِ افِ عَ وَ هُ محَْ ارْ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 
هِ ارِ دَ نْ مِ اً ريْ خَ اراً دَ هُ لْ دِ بْ أَ وَ سِ نَ الدَّ نَ مِ ضُ يَ بْـ ألَ اْ بُ وْ الثـَّ ىقَّ نَـ يُـ امَ كَ اايَ طَ اخلَْ نَ مِ هِ قِّ نَـ وَ دِ رْ بَـ الْ وَ 
هِ تِ نَ تْـ فِ وَ ْربِ قَ الْ ابِ ذَ عَ نْ مِ هُ ذْ عِ أَ وَ ةَ نَّ اجلَْ هُ لْ خِ دْ أَ وَ هِ جِ وْ زَ نْ مِ اً ريْ خَ جاً وْ زَ وَ هِ لِ هْ أَ نْ مِ اً ريْ خَ الً هْ أَ وَ 
ارِ النَّ ابِ ذَ عَ نْ مِ وَ 

Doa ini adalah doa yang paling shohih untuk digunakan
dalam mendoakan mayit seperti yang disebutkan di dalam kitab ar-
Roudhoh dari pada Huffadz.”

َال وَ عليهالصالةأجرأيهُ رَ جْ أَ انَ مْ رِ حتَْ َال مَّ هُ للَّ اَ الرابعةبعدويقولالقليويبقال]خامتة[
فلوشيءالرابعةبعدجيبالألنهأيانتهىفرضاً ليسوهذاهُ لَ وَ انَ لَ رْ فِ اغْ وَ هُ دَ عْ بَـ انَ لَّ ضِ تُ 

قبلهاالثالثةبقدرتطويلهاويسنجازعقبهاسلم

[KHOTIMAH]

Qulyubi berkata, “Setelah takbir keempat, musholli berkata;
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هُ لَ وَ انَ لَ رْ فِ اغْ وَ هُ دَ عْ بَـ انَ لَّ ضِ تُ َال وَ هُ رَ جْ أَ انَ مْ رِ حتَْ َال مَّ هُ للَّ اَ 

Ya Allah. Janganlah Engkau cegah mayit dari pahala
mensholatinya. Jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.

Ampunilah kami dan ia.

Hukum membaca doa ini tidak wajib,” karena tidak ada perkara yang
diwajibkan setelah takbir keempat. Apabila musholli mengucapkan
salam setelah takbir keempat maka diperbolehkan. Disunahkan
memperlama takbir keempat seukuran lamanya takbir ketiga
sebelumnya.

الذينتعاىلقولهوهوغافرسورةمنآياتثالثفيهايقرأأنهبعضهمعنونقل
محبمديسبحونحولهومنالعرشحيملون ربناآمنواللذينويستغفرونبهويؤمنونر
اجلحيمعذابوقهمسبيلكواتبعواتابواللذينفاغفروعلماً رمحةشيءكلوسعت

ماليتعدنجناتوأدخلهمربنا موأزواجهمآبائهممنصلحومنوعد إنكوذريا
الفوزهووذلكرمحتهفقديومئذالسيئاتتقومنالسيئاتوقهماحلكيمالعزيزأنت

األحاديثبعضيفهذهوردتنعمالبابليقالالعظيم

Dikutip dari sebagian ulama bahwa di dalam takbir keempat,
musholli membaca tiga ayat dari Surat Ghofir, yaitu Firman Allah
ta’ala yang berbunyi:

َن آَمُنوا الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه يَُسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرِِّْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذي
ْمحًَة َوِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَ 

رَبـََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم ) ٧(اجلَِْحيمِ 
ِِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَْ  َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد ) ٨(ِكيمُ َوُذرِّيَّا
)٩(َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

Al-Babili berkata, “Benar. Anjuran membaca tiga ayat dari Surat
Ghofir ini disebutkan di sebagian hadis.”



122

7. Salam

زيادةاستحبابعدمويفوتعددهكيفيتهيفالصلواتكسائرأي) السالمالسابع
وبركاته

Rukun sholat jenazah yang ketujuh adalah mengucapkan
salam. Mengenai tata cara salam, jumlahnya, dan tidak
disunahkannya menambahi lafadz ‘ َُوبـَرََكاتُه’ adalah sama seperti salam
dalam sholat-sholat lain

D. Mengubur Mayit

قتلبابمن) تكتمحفرة(القربأي) الدفنأقل(معهيذكروماالدفنيف) فصل(
رجلمثلسبعمجع) السباعمن(حتفظهأيقتلبابمن) وحترسه(امليتأي) رائحته(

مينعماالقربمنوالواجبأيويفرتسبهيعدونابلهماكلعلىيقعوهوورجال
فيأكلهلهالسبعنبشومينعاألحياءفتؤذيامليترائحةظهور

Fasal ini menjelaskan tentang mengubur mayit dan hal-hal
lain yang berkaitan dengannya.

Secara minimal, kuburan adalah lubang yang dapat menutupi
bau mayit dan melindunginya dari binatang-binatang buas.

Lafadz ‘ َُتْكُتم’ (menutupi/menyembunyikan) termasuk dari bab
.’قـََتَل يـَْقُتلُ ‘

Lafadz ‘الِسبَاع’ (binatang-binatang buas) merupakan bentuk

jamak dari lafadz ‘َسُبع’, seperti lafadz ‘َرُجل’ yang jamaknya ‘رَِجال’.

Pengertian ‘َسُبع’ (binatang buas) adalah binatang yang
memiliki taring yang digunakan untuk menyerang dan memangsa.

Maksud pernyataan Mushonnif adalah bahwa kuburan yang
wajib untuk mengubur mayit adalah lubang yang mencegah bau
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mayit yang dapat mengganggu orang-orang hidup dan yang
mencegah binatang buas untuk menggalinya dan akan memangsanya.

يتعذرملحيثاألرضعلىبينأواألرضوجهعلىامليتوضعلوماباحلفرةوخرج
كفىوإالاحلفر

Mengecualikan dengan kata lubang adalah masalah apabila
mayit diletakkan di permukaan tanah atau dibangunkan sebuah
bangunan di atas permukaan tanah sekiranya tidak ada udzur untuk
menggali lubang, maka belum mencukupi. Tetapi, apabila mayit
diletakkan di atas permukaan tanah dan dibangunkan suatu bangunan
di atasnya sekiranya ada udzur atau kesulitan untuk menggali tanah
maka sudah mencukupi.

Apabila seseorang mati di dalam kapal yang tengah berlayar
di atas laut dan kapal tersebut mulai dekat dengan tepi laut maka
orang-orang perlu menunggu terlebih dahulu sampai kapal yang
mereka naiki berlabuh di tepi laut agar mereka dapat menguburnya di
daratan.

فاملشهوروإالقربإنالربيفليدفنالساحلإىلوصوهلاانتظرواسفينةيفماتفلو
إىلليصلالبحريفويلقىينتفخلئاللوحنيبنييشدأنالشافعياإلمامعليهنصكما

بدونفيهألقوهفإنالقبلةإىلفيدفنهمسلمجيدهفقدكفاراً أهلهكانوإنالساحل
يأمثواملحجربنحووثقلوهلوحني

Tetapi, jika kapal masih jauh dari tepi laut maka pendapat
masyhur sebagaimana yang telah dinash oleh Imam Syafii adalah
bahwa mayit tersebut diikat di antara dua papan agar mayit tidak
melembung sebab air, kemudian ia dijatuhkan di laut agar ia sampai
di tepi laut, meskipun keluarga mayit terdiri dari anggota-anggota
kafir, karena barang kali ada orang muslim yang menemukannya dan
kemudian muslim tersebut menguburnya dengan dihadapkan ke arah
Kiblat. Namun, apabila orang-orang di kapal membuang mayit ke
laut tanpa diikat di antara dua papan, dan mereka membebani jasad
mayit dengan batu, maka mereka tidak berdosa.
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مافيظهرشيءامليتمنينكشفرمباألنهوحنوهبثوبالدفنعندالقربيسرتأنويسن
آكدفيهاوهوامرأةأوامليتكانرجالً إخفاؤهيطلب

Disunahkan menutup lubang kubur dengan semacam kain
ketika mayit dimasukkan ke dalamnya karena terkadang ada cacat
atau aib yang terlihat dari diri jasad mayit, baik mayit tersebut adalah
laki-laki atau perempuan, tetapi apabila mayit adalah perempuan
maka menutup demikian itu lebih sangat dianjurkan.

أيمطلقاً ليالً دفنهكراهةبالوجازالصالةكراهةووقتالليلغرييفالدفنوالسنة
سليمانقالجيوزفالوإاليقصدملإذاالصالةكراهةووقتالأموطلبهقصدهسواء

حرمةفالفيهأمامكةحرمغرييفوهذاتنزيهاً الكراهةاملعتمدجيوزفالقولهالبجريمي
فيهالصالةعلىقياساً كراهةوال

Menurut sunahnya, menguburkan mayit tidak dilakukan di
malam hari dan tidak di waktu yang dimakruhkan untuk
melaksanakan sholat. Akan tetapi, boleh tanpa makruh mengubur
mayit di malam hari secara mutlak, artinya, mayit tersebut memang
sengaja atau dituntut untuk dikubur di malam hari atau tidak. Dan
boleh juga tanpa makruh mengubur mayit di waktu yang
dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, dengan catatan jika tidak
ada kesengajaan untuk menguburnya di waktu makruh tersebut,
sebaliknya, jika ada kesengajaan untuk demikian itu maka tidak
diperbolehkan.

Sulaiman al-Bujairami berkata bahwa pernyataan tidak
diperbolehkan yang bercetak tebal di atas, maksudnya, makruh
tanzih sebagaimana menurut pendapat muktamad. Kemakruhan
mengubur mayit di waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan
sholat adalah ketika kuburannya tidak terletak di tanah Haram
Mekah. Apabila ia dikuburkan disana maka tidak diharamkan dan
juga tidak dimakruhkan menguburnya di waktu yang dimakruhkan
untuk melaksanakan sholat, seperti halnya melaksanakan sholat di
waktu tersebut di tanah Haram.



125

قولهالبجريميقالمرتفعتنييديهباسطاً معتدلرجليقومبأن) وبسطةقامةوأكمله(
اليدبذراعونصفأذرعأربعةمقداروذلكألصابعهماقابضغريأييديهباسطاً 

Kuburan mayit secara maksimal adalah lubang dengan
ukuran setinggi orang biasa sambil mengangkat kedua tangan dan
membuka kedua telapak tangan, seperti yang dimaksudkan oleh al-
Bujairami. Ukuran tinggi ini seukuran 4 ½ dzirok dengan ukuran
dzirok tangan.

علىوضعفلوالنومعنداالضطجاعيفكماميينهعلىالقربيفامليتيوضعأنويسن
احملليقالهكماينبشوملكرهيساره

Disunahkan meletakkan mayit di dalam kuburan dengan
posisi tidur miring di atas lambung kanan. Apabila ia diletakkan di
dalam kuburan dengan posisi tidur miring di atas lambung kiri maka
dimakruhkan dan tidak perlu digali lagi, seperti keterangan yang
dikatakan oleh Mahalli.

أنيسنأي) الرتابعلى(البجريميقالهالكفنإزالةبعداألمينأي) خدهويوضع(
ويكرهالبجريميقالالذلإظهاريفأبلغألنهاللبنةحنوإىلأواألرضإىلخبدهيفضي

أمااملالإضاعةذلكيفألنإليهحيتجملوصندوقامليمبكسروخمدةفراشلهجيعلأن
احنوهاأواألرضلنداوةصندوقإىلاحتيجإذا إالبهوصيتهتنفذواليكرهفالكرخاو

حينئذ

Pipi kanan mayit diletakkan di atas tanah setelah kain
kafannya dibuka. Maksudnya, disunahkan meletakkan pipi kanan
mayit di atas tanah atau di atas semacam bata karena demikian ini
lebih memperlihatkan sikap kehinaan diri.

Bujairami berkata bahwa dimakruhkan memberi alas dan
bantal pada mayit dan dimakruhkan meletakkan mayit di dalam peti
yang memang tidak dibutuhkan, karena demikian ini termasuk
idho’atul mal atau membuang-buang harta. Adapun apabila peti
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dibutuhkan, semisal tanah kubur terlalu lembab dan lunak, maka
tidak dimakruhkan meletakkan mayit di dalam peti.

Apabila mayit berwasiat agar diletakkan di dalam peti
sedangkan peti tersebut tidak dibutuhkan maka wasiatnya tersebut
tidak lestari, artinya, tidak perlu dikabulkan.

وهوالباءبكسرلبنةبنحووظهرهالقربجانبإىلورجالهامليتوجهيسندالأنويسن
يستلقيأووجههعلىينكبلئالحجرأوالتاءحبذفلنبومجعهالطنيمنيعملما

جناسةالشقأواللحدبأرضكانولوظهرهعلى

Disunahkan menyandarkan wajah mayit dan kedua kakinya
ke sisi kuburan dan punggungnya diganjal dengan semacam bata
(tanah keras) atau batu agar mayit tersebut tidak jatuh telungkup atau
jatuh berbaring meskipun di lubang lahat atau lubang samping
terdapat najis.

ويظهرقالمثمطلقاً عليهاامليتوضعجيوزالظاهرالقويأيوالوجهالشوبريفقال
النجاسةكانتإنفقالالتفصيلالباجوريواختاراحلالةهذهيفعليهالصالةصحة

غائطأوكبولغريهمنأوعليهاوضعهفيجوزاملنبوشةاملقربةيفكمااملوتىصديدمن
جيوزفال

Syaubari berkata, “Pendapat yang kuat dan dzohir
menyebutkan bahwa diperbolehkan meletakkan mayit di dalam
kuburan yang tanahnya terdapat najis secara mutlak.” Ia
melanjutkan, “Dari sini jelas pula bahwa dihukumi sah mensholati
mayit yang diletakkan di dalam kuburan yang tanahnya terdapat
najis.”

Bajuri memilih pendapat tafsil (rincian). Ia berkata, “Apabila
najis tersebut merupakan najis nanah orang-orang mati, seperti yang
ada di kuburan yang digali, maka boleh meletakkan mayit di atas
tanah yang terdapat najis tersebut. Sedangkan apabila najis tersebut
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bukan nanah mereka, seperti air kencing, tahi, maka tidak boleh
meletakkan mayit di atasnya.”

وجوبعدمذلكمنويؤخذاملصليمنزلةلهتنزيالً ) القبلةإىلتوجيههوجيب(
مسلمجننيبطنهايفاليتالكافرةنعمواستدبارهاستقبالهفيجوزالكافريفاالستقبال

ألنالقبلةمستقبلاجلننيليكونللقبلةاستدبارهاجيبحياتهترجُ وملالروحفيهنفخت
املسلميدفنلئالوالكفاراملسلمنيمقابربنياملرأةهذهوتدفنأمهظهرإىلاجلننيوجه
جيبالألنهأمهيفاالستدبارجيبملالروحفيهتنفخملفإنوعكسهالكفارمقابريف

شقجيببلمعهادفنهجيزملحياتهرجيتفإنأوىلاستقبالهنعمحينئذاستقباله
مسلمةولومنهوإخراجهجوفها

Wajib menghadapkan mayit ke arah Kiblat karena
memposisikannya seperti posisi musholli. Karena diposisikan seperti
ini, maka tidak wajib menghadapkan mayit kafir ke arah Kiblat
sehingga boleh menghadapkannya ke arah Kiblat atau
membelakangkannya dari arah Kiblat.

Akan tetapi, apabila mayit adalah perempuan kafir yang
mengandung janin muslim yang telah ditiupi ruh ke dalamnya dan
yang tidak diharapkan hidup maka wajib membelakangkannya dari
arah Kiblat agar janinnya menghadap Kiblat karena wajah janin
menghadap ke punggung ibunya. Mayit perempuan kafir ini
dikuburkan di kuburan yang terletak di antara kuburan kaum
muslimin dan kuburan kaum kafir agar mayit muslim tidak dikubur
di kuburan kaum kafir dan mayit kafir tidak dikubur di kuburan
kaum muslimin. Apabila janin tersebut belum ditiupi ruh maka tidak
wajib membelakangkan ibunya dari arah Kiblat karena pada saat
belum ditiupi ruh, janin tersebut tidak wajib dihadapkan ke arah
Kiblat, tetapi menghadapkan janin tersebut ke arah Kiblat adalah
yang lebih utama.

Apabila janin masih diharapkan hidup maka ia tidak boleh
dikuburkan bersama ibunya dalam satu kuburan, melainkan
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diwajibkan membelah perut ibunya dan mengeluarkan janinnya
meskipun ibunya adalah perempuan muslimah.

Menggali Kembali Kuburan Mayit

ألربع(امليتفيهالذيالقربيكشفأي) امليتينبش(امليتنبشيوجبفيما) فصل(
للطهرتداركاً نبشهفيجبللتيممأوأي) للغسل(أحدهاذلكمنألكثربل) خصال
ينبشفالحريريفأوكفنبالدفنلوماخبالفيننتملماأي) يتغريملإذا(الواجب

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
mewajibkan menggali mayit.

Kuburan yang di dalamnya telah ada mayitnya digali
kembali karena 4 (empat) alasan, bahkan lebih, yaitu:

1. Karena mayit hendak dimandikan atau ditayamumi. Artinya,
ketika mayit telah dikubur sebelum dimandikan maka wajib
menggalinya kembali untuk dimandikan selama mayit
tersebut belum berbau busuk.

Berbeda dengan masalah apabila mayit telah dikubur tanpa
dikafani atau telah dikafani tetapi dengan kain kafan sutra
maka ia tidak wajib digali kembali.

قالالقبلةإىلليتوجهأيضاً يتغريملإذانبشهفيجبأي) القبلةإىللتوجيهه(ثانيها) و(
ملماونبشحرم إليهارجالهكانتبأنللقبلةووجههمستلقياً دفنإذافرعالشوبري

انتهىوشرحهالروضمنتيفملاخالفاً املعتمدوهويتغري

2. Karena mayit hendak dihadapkan ke arah Kiblat. Artinya,
ketika mayit telah dikubur dengan posisi tidak menghadap
Kiblat maka ia wajib digali kembali selama jasadnya belum
berbau busuk agar ia dihadapkan ke arah Kiblat.

Syaubari berkata, “ [CABANG] Diharamkan mengubur
mayit dengan posisi berbaring tetapi wajahnya menghadap
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Kiblat sekira kedua kakinya juga menghadapnya. Menurut
pendapat muktamad, mayit tersebut wajib digali kembali
selama jasadnya belum berbau busuk. Pendapat ini berbeda
dengan keterangan yang ada dalam kitab matan Roudhoh
dan syarah-nya.”

تغريوإننبشهفيجبغريهأوخامتمالفيهوقعأوأي) معهدفنإذاللمال(ثالثها) و(
ووجدثوبأوأرضمنمغصوبيفدفنلوماومثلهالأممالكهأطلبهسواءألخذه

ببقائهيرضملمالصاحبهكللريدتغريوإننبشهفيجبامليتفيهيكفنأويدفنما
فالوإالمالكهطلبإذاأي

3. Karena ada harta yang dikubur bersama mayit. Artinya,
ketika harta jatuh ke dalam kuburan, baik itu cincin atau
selainnya, maka mayit wajib digali kembali meskipun
jasadnya telah berbau busuk, baik pemilik harta menuntutnya
atau tidak. Sama halnya dengan masalah apabila mayit
dikubur di tanah gosoban atau ia dikafani dengan pakaian
gosoban dan masih ditemukan kuburan halal lain yang bisa
ditempati dan kain halal lain yang bisa digunakan untuk
mengkafani, maka mayit tersebut wajib digali kembali
meskipun jasadnya telah berbau busuk agar harta tersebut
dapat dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ketika
pemiliknya menuntut, jika pemilik harta gosoban tidak
menuntut maka mayit tidak perlu digali kembali.

وأخرجهجوفهوشقنبشمالكهوطلبهغريهمالأوينبشملوماتلنفسهماالً بلعولو
عتمداملعلىحينئذيشقفالالورثةضمنهإذاإاللصاحبهوردمنه

Apabila mayit menelan hartanya sendiri dan kemudian ia
mati, maka setelah ia dikubukan, ia tidak perlu digali
kembali.

Apabila mayit menelan harta orang lain, kemudian orang
lain tersebut menuntut hartanya, maka mayit wajib digali
kembali, lalu perutnya disobek, lalu harta yang ditelannya
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dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali
apabila ahli waris bersedia menanggung ganti harta yang
ditelan mayit, maka mayit tidak boleh disobek perutnya
sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad.

كذلكوالامليتحرمةهتكشقهيفاالبتالعأنوالوقوعاالبتالعمسألةبنيوالفرق
الوقوع

Perbedaan antara masalah mayit menelan harta orang lain
dan masalah harta orang lain jatuh ke dalam kuburan mayit
adalah bahwa ketika mayit menelan harta orang lain dan
disobek perutnya merupakan suatu bentuk penghinaan
terhadap mayit. Berbeda dengan masalah menggali kembali
mayit sebab ada harta orang lain yang jatuh ke dalam
kuburannya maka demikian ini tidak menunjukkan sikap
penghinaan terhadap mayit.

فأكثرأشهرستةلهيكونبأن) حياتهوأمكنتمعهاجنينهادفنإذاللمرأة(رابعها) و(
الدفنقبلجوفهاشقجيبألنهللواجبتداركاً النبشفيجب

4. Karena adanya janin yang ikut dikuburkan bersama mayit.
Artinya, ketika janin dikuburkan bersama mayit ibunya dan
masih dimungkinkan bahwa janin tersebut hidup, sekiranya
janin itu telah berusia 6 bulan atau lebih, maka wajib digali
kembali kuburannya karena menambal kewajiban yang
belum terlaksana, yaitu kewajiban menyobek perut ibunya
sebelum ia dikuburkan.

ميوتحىتالدفنويؤخرالقربمنخترجلكنالشقحرمالقوابلبقولحياتهترجملفإن
للجننيقتالً فيهفإنليموتبطنهاعلىحجرحنويوضعيقالأنالغلطومن

Ketika ada mayit perempuan yang tengah mengandung janin
dan telah dikuburkan, maka apabila janinnya tidak
dimungkinkan hidup berdasarkan berita dari para bidan atau
dukun bayi, maka diharamkan menyobek perut ibunya, tetapi
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mayit ibunya digali kembali dan dikubur lagi sampai terbukti
kalau janinnya telah mati. Termasuk suatu kesalahan besar
dalam menghadapi masalah ini adalah solusi dengan cara
meletakkan beban semacam batu di atas perut mayit ibunya
agar janin tersebut mati, karena perbuatan semacam ini
termasuk pembunuhan terhadap janin.

لينقلنداوةأوسيلالدفنبعداألرضحلقإنأيضاً وينبش

5. Karena banjir bandang menghempas tanah kuburan atau
tanah kuburan mengalami lembab saat setelah mayit
dikuburkan. Dalam keadaan ini, mayit digali kembali agar
dapat dipindahkan ke tanah kuburan lain.

أنتذكراً ولدتإنقالبأنفيهصفةعلىللتعليقملشاهدتهاحتيجإذاأيضاً وينبش
يتبعمنوهوالقائفلكونأويعلموملودفنميتاً فولدتفطلقتنيأنثىأوطلقةطالق
فيهاملتنازعنيبأحديلحقهاألثر

6. Karena perlu mencari suatu bukti semisal takliq, contoh;
suami berkata kepada istri, “Apabila kamu melahirkan anak
laki-laki maka kamu tertalak satu kali atau apabila kamu
melahirkan anak perempuan maka kamu tertalak dua kali.”
Setelah itu, ternyata istri melahirkan anak dalam kondisi
mati. Lalu anak tersebut dikubur sebelum diketahui jenis
kelaminnya. Maka dalam keadaan seperti ini, mayit anak
digali kembali untuk membuktikan pentakliqan dalam
perkataan suami. Atau semisal mencari bukti tentang status
nasab mayit, contoh: ada mayit telah dikuburkan, ia tidak
diketahui status nasabnya, kemudian ahli nasab mendapati
beberapa macam anggapan yang belum jelas tentang nasab
mayit tersebut, maka dalam keadaan seperti ini, mayit perlu
digali kembali untuk membuktikan anggapan tersebut.

باحلرمدفنإذاالكافرأيضاً وينبش
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7. Mayit wajib digali kembali ketika mayit adalah seorang kafir
dan telah dikuburkan di tanah Haram.
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BAGIAN KEDUA PULUH TIGA

ISTI’ANAT (MEMBERI BANTUAN)

A. Pengertian Isti’anat dalam Fiqih

وأحكامهااالستعاناتأنواعيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan macam-macam istianat (memberi
bantuan) dan hukum-hukumnya.

للتأكيدزائدتاناالستعاناتقولهيفوالتاءفالسنيأكثربل) خصالأربعاالستعانات(
اأيللصريورةأواإلعاناتأي مطلقاً تركهايندبألنهللطلبوليستاإعاناتصريور

ساكتوهومثالً الوضوءعندعليهاملاءصبيفغريهأعانهلوحىتالأمطلبهاسواء
علىالظهريمبعىنالعونمنوهواألوىلخالفكانبنفسهفعلهومنمنعهمنمتمكن

األمر

Istianah .ada 4 (empat) pakerti, bahkan lebih (ِاْسِتَعانات)

Huruf sin /س/ dan taa /ت/ pada lafadz ‘ اتانَ عَ تِ سْ اِ  ’ adalah huruf-
huruf tambahan yang berfungsi untuk ta’kid (menguatkan).
Maksudnya, lafadz ‘ اتانَ عَ تِ سْ اِ  ’ berarti ‘ اتانَ عَ اِ  ’ (macam-macam memberi

bantuan).

Atau huruf sin /س/ dan taa /ت/ pada lafadz ‘ اتانَ عَ تِ سْ اِ  ’ adalah
huruf-huruf tambahan yang berfungsi untuk shoiruroh (perubahan
dari satu keadaan ke keadaan lain), maksudnya perubahan ‘ اتانَ عَ تِ سْ اِ  ’
menjadi ‘ َعانَاتاِ  ’.

Huruf sin /س/ dan taa /ت/ pada lafadz ‘ اتانَ عَ تِ سْ اِ  ’ bukan

berfungsi untuk menunjukkan arti tholab (meminta, sehingga artinya
bukan meminta bantuan) karena disunahkan meninggalkan istianat,
artinya, disunahkan tidak meminta bantuan secara mutlak, baik
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seseorang meminta bantuan atau tidak, bahkan apabila orang lain
membantu semisal mutawadhik (orang yang berwudhu) untuk
menuangkan air untuknya ketika berwudhu dan mutawadhik hanya
diam saja padahal memungkinkan baginya untuk melarang orang lain
itu dan memungkinkan pula baginya untuk menuangkan air sendiri,
maka sikap orang lain itu hukumnya khilaf aula.

Lafadz ‘ اتانَ عَ تِ سْ اِ  ’ diambil dari bentuk masdar lafadz yang ’الَعْون‘
berarti membantu dalam urusan tertentu.

B. Macam-macam Isti’anat

فاملباحةواجبة(رابعها) ومكروهة(ثالثها) واألوىلخالف(ثانيها) ومباحة(أحدها
ايقالوالابأسفالإحضارهأي) املاءتقريبهي ااألوىلخالفإ عليهعنهلثبو

منولو) املتوضىءحنوعلىاملاءصبهياألوىلوخالف(كثريةمواطنيفالسالم
باملتعبديليقالوتزينتنعمأيترفهاإلعانةألنالقليويبقالطلبوبالالعبادةأهلغري
لوولذااجلوازلبيانذلكيفعلكانألنهوسّلمعليهاهللاصلىحقهيفالحقنايفهذا

يغسلملنهيواملكروهة(األوىلخالفتكنملاملعنيتعلمالشخصاقصد
آخروجهمنواحلرمةوجههشعرنباتُ بُطؤمنوهوأمرداملعنيكانولوأي) أعضاءه

إنمثلبأجرةولوالعاجزعلىاإلعانةفيجبأي)العجزعندللمريضهيوالواجبة(
القيامعلىيقدرملمنومثلهوأعادبالتيممواألصليالفطرزكاةيفيعتربعمافضلت

مبوافقتهالصفعناملنفردإعانةوهيسنةشيئاناإلعانةمنوبقيمبعنيإالالصالةيف
احلرامفعلعلىاإلعانةوهيوحراممثالً موضعهيف

Kembali ke pembahasan bahwa dari segi hukum, istianat
dibagi menjadi 4 pakerti, yaitu; istianat mubah, khilaf aula, makruh,
dan wajib.

1. Istianat mubah adalah membantu menghadirkan air. Jenis
istianat ini tidak apa-apa dan tidak bisa dihukumi khilaf aula
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karena adanya ketetapan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama di berbagai tempat.

2. Istianat Khilaf Aula adalah membantu menuangkan air untuk
mutawadhik meskipun mutawadhik sendiri adalah orang yang
bukan ahli ibadah (seperti anak kecil) dan meskipun ia tidak
meminta bantuan untuk dituangkan.

Qulyubi mengatakan bahwa alasan hukum istianat khilaf aula
adalah karena yang namanya membantu berarti memberikan
rasa enak atau nyaman. Ini merupakan hal yang tidak layak bagi
orang yang beribadah.

Istianat khilaf aula ini ditujukan kepada kita, bukan kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama karena beliau
melakukan istianat ini hanya untuk menjelaskan kebolehannya.
Atas dasar ini, maka apabila seseorang melakukan istianat ini
dengan tujuan memberikan pelajaran kepada orang lain yang
membantu maka istianat yang ia lakukan tidak dihukumi khilaf
aula.

3. Istianat makruh, yaitu membantu membasuh anggota-anggota
tubuh orang lain yang bersuci. Artinya dimakruhkan bagi
seseorang membantu semisal untuk membasuh anggota wudhu
mutawadhik, meskipun orang yang membantu adalah amrod,
yaitu orang yang pertumbuhan rambut di wajahnya lamban atau
tidak tumbuh sama sekali. Adapun keharaman yang berkaitan
dengan amrod dilihat dari sisi yang berbeda, bukan dari sisi
istianat-nya.

4. Istianat wajib, yaitu membantu orang sakit yang lemah. Artinya
diwajibkan  bagi seseorang membantu orang lain yang sakit dan
lemah untuk semisal mewudhukannya, meskipun harus dengan
upah yang mana upah tersebut merupakan harta sisa atau lebih
dari jumlah harta yang mu’tabar dalam zakat fitrah, tetapi jika
upah tersebut tidak sisa maka orang sakit dan lemah tersebut
melaksanakan sholat dengan tayamum dan mengulangi
sholatnya jika ia sudah mampu. Seperti orang sakit yang lemah
ini adalah orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat kecuali
harus melalui orang lain yang membantu.
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Masih ada dua jenis istianat, yaitu;

5. Istianat Sunah, yaitu membantu musholli yang sendiri dalam
barisan sekiranya seseorang membantunya dengan ikut berdiri
bersamanya di barisan tersebut.

6. Istianat haram, yaitu membantu terlaksananya perbuatan haram.
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BAGIAN KEDUA PULUH EMPAT

ZAKAT

F. Harta yang Wajib Dizakati

) النعم(أحدهاأنواعستةالزكاةفيهاجتباليتاألموالفيهالزكاةجتبفيما) فصل(
وبقرإبلوهيويؤنثيذكرلفظهمنلهواحدالمجعاسمتسكنوقدالعنيبفتح

وغنمواجلواميسالعراب

Fasal ini menjelaskan tentang harta-harta yang wajib
dizakati.

Harta-harta yang wajib dizakati ada 6 macam, yaitu;

7. Binatang Na’am atau Ternak

Kata na’am dalam Bahasa Arab ditulis ‘الَنعم’, yaitu dibaca
dengan fathah pada huruf /ع/, tetapi terkadang dibaca juga dengan
sukun padanya. Kata na’am merupakan (’الَنعم‘) isim jamak yang tidak

memiliki bentuk mufrod dan dapat berstatus sebagai kata yang
mudzakar dan muannas.

Binatang-binatang yang disebut sebagai na’am atau ternak
dalam zakat adalah unta, sapi arab, kerbau, dan kambing.

a. Syarat-syarat Binatang Na’am

ااألولأربعةبشروطفيهاالزكاةجتب كخيلاحليواناتمنغريهايفزكاةفالنعماً كو
اوالثاينوغريهزكويبنيومتولدورقيق نصاباً كو

Binatang-binatang na’am wajib dizakati dengan 4 (empat)
syarat berikut;

1) Binatang-binatang na’am tersebut benar-benar binatang-
binatang na’am atau ternak.
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Oleh karena itu tidak diwajibkan menzakati hewan-hewan
yang bukan na’am, seperti; kuda, hamba sahaya, dan hewan
peranakan dari binatang zakawi10 dan binatang lain (misal;
peranakan antara sapi dan harimau).

2) Telah mencapai nisob.

b. Nisob Binatang-binatang Na’am

1) Nisob Unta

الزكاةبعريعنهاوجيزىءذكراً ولوشاةعشرينإىلمخسكلففيمخسإبليفوأوله

Permulaan nisob binatang unta adalah 5. Setiap 5 unta
sampai 20 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 1 domba
(berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun atau 1 ekor kambing
berumur 2 tahun memasuki umur 3 tahun) meskipun domba jantan.
Apabila ia mengeluarkan zakat berupa unta sebagai ganti dari
kambing maka telah mencukupi.

Tambahan:

Jadi, ketika seseorang memiliki 10 unta maka ia
berkewajiban mengeluarkan zakat berupa 2 domba. Ketika ia
memiliki 15 unta maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat berupa
3 domba. Dan ketika ia memiliki unta 20 maka ia berkewajiban
mengeluarkan zakat berupa 4 domba.

Berikut ini adalah tabel nisob binatang unta:

Nisob Zakat Umur
5-9 1 ekor domba, atau;

1 ekor kambing
1 tahun lebih
2 tahun lebih

10-14 2 ekor domba, atau;
2 ekor kambing

1 tahun lebih
2 tahun lebih

10 Pengertian binatang zakawi adalah binatang-binatang yang
termasuk sebagai binatang-binatang yang wajib dizakati.
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15-19 3 ekor domba, atau;
3 ekor kambing

1 tahun lebih
2 tahun lebih

20-24 3 ekor domba, atau;
3 ekor kambing

1 tahun lebih
2 tahun lebih

وجدهاوإناإلخراجحالخماضبنتعدمفإنسنةهلاخماضبنتوعشرينمخسويف
حقأولبونفابنيبتعتأوالوجوبحال

Ketika seseorang memiliki unta 25, ia berkewajiban
mengeluarkan zakat berupa bintu makhod atau anak unta yang telah
berumur 1 tahun lebih. Apabila pada saat telah diwajibkan berzakat,
ia mendapati bintu makhod, tetapi pada saat mengeluarkan zakat ia
tidak mendapatinya atau bintu makhod yang dimiliki menderita
cacat, maka ia mengeluarkan zakat berupa ibnu labun (anak unta
jantan yang telah berumur 2 tahun lebih) atau hiqun (anak unta
jantan yang telah berumur 3 tahun lebih).

Nisob Zakat Umur
25-35 1 anak unta (bintu

makhod)
1 tahun lebih

سنتانهلالبونبنتوثالثنيستويف

Ketika unta yang dimiliki telah mencapi 36 (sampai 45)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah bintu labun yang telah
berumur 2 tahun lebih.

Nisob Zakat Umur
36-45 1 anak unta (bintu

labun)
2 tahun lebih

ثالثهلاحقةوأربعنيستويف
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Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 40 (sampai 60)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah hiqqoh atau anak unta
yang telah berumur 3 tahun lebih.

Nisob Zakat Umur
40-60 1 anak unta (hiqqoh) 3 tahun lebih

دراً احلسنايةوهوالزكاةأسنانآخرواجلذعةأربعهلاجذعةوستنيإحدىويف
ةوقو ونسالً 

Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 61 (sampai 75)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah jadz’ah atau unta yang
telah berumur 4 tahun lebih.

Unta jadz’ah adalah unta berumur yang terakhir digunakan
sebagai unta zakat. Unta jadz’ah merupakan unta yang sudah baik
susunya, reproduksinya, dan tenaganya.

Nisob Zakat Umur
61-75 1 unta (jadz’ah) 4 tahun lebih

لبونبنتاوسبعنيستويف

Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 76 (sampai 90)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 bintu labun atau 2 anak
unta yang telah berumur 2 tahun lebih

Nisob Zakat Umur
76-90 2 unta anak unta (binta

labun)
2 tahun lebih
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حقتانوتسعنيإحدىويف

Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 91 (sampai 120)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 hiqqoh atau 2 anak unta
yang telah berumur 3 tahun lebih.

Nisob Zakat Umur
91-120 2 unta anak unta

(hiqqoh)
3 tahun lebih

كلففيالواجبيتغريعشركلمثوبتسعلبونبناتثالثوعشرينوإحدىمائةويف
حقةمخسنيكلويفلبونبنتأربعني

Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 121 maka zakat
yang wajib dikeluarkan adalah 3 bintu labun atau 3 anak unta yang
telah berumur 2 tahun lebih.

Nisob Zakat Umur
121-129 3 anak unta (bintu

labun)
2 tahun lebih

Ketika unta 121 telah bertambah 9, artinya menjadi 130,
maka setiap kali bertambah 10 lagi, (artinya menjadi 140, 150, 160,
dst.) maka zakat yang wajib dikeluarkan berubah-ubah. Setiap
jumlah unta yang berkelipatan 40 maka setiap kelipatannya wajib
mengeluarkan zakat 1 bintu labun atau anak unta berumur 2 tahun
lebih. Dan jumlah unta yang berkelipatan 50 maka setiap
kelipatannya wajib mengeluarkan zakat 1 hiqqoh atau anak unta
berumur 3 tahun lebih.

Tambahan:

Contoh: Si A memiliki unta 130. Angka 130 merupakan kelipatan
dari 40+40+50. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 bintu
labun dan 1 hiqqoh.
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Si A memiliki unta 140. Angka 140 merupakan kelipatan dari
50+50+40. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 hiqqoh dan 1
bintu labun.

Si A memiliki unta 150. Angka 150 merupakan kelipatan dari
50+50+50. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 hiqqoh.

160 unta = 40+40+40+40, berarti 4 bintu labun.

170 unta = 40+40+40+50, berarti 3 bintu labun dan 1 hiqqoh.

Dan seterusnya.

2) Nisob Sapi

سنتانهلامسنةأربعنيكلويفسنةلهتبيعثالثنيكلففيثالثونبقريفوأوهلا

Permulaan nisob sapi adalah 30 ekor. Setiap 30 ekor sapi
wajib mengeluarkan zakat berupa 1 tabik atau anak sapi jantan
berumur 1 tahun lebih. Setiap 40 ekor sapi  wajib mengeluarkan
zakat berupa 1 musinnah atau anak sapi betina berumur 2 tahun
lebih.

Tambahan:

Jadi, setiap kelipatan 30 ekor sapi wajib mengeluarkan 1 tabik dan
setiap kelipatan 40 ekor sapi wajib mengeluarkan 1 musinnah.

Nisob Zakat Umur
30-39 1 anak sapi tabik 1 tahun lebih
40-59 1 anak musinnah 2 tahun lebih

60 30+30 2 anak tabik 1 tahun lebih
70 30+40 1 tabik dan

1 musinnah
1 tahun lebih
2 tahun lebih

80 40+40 2 musinnah 2 tahun lebih
90 30+30+30 3 tabik 1 tahun lebih

100 30+30+40 2 tabik dan
1 musinnah

1 tahun lebih
2 tahun lebih

110 40+40+30 2 musinnah dan 2 tahun lebih
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1 tabik 1 tahun lebih
120 30+30+30+30

atau
40+40+40

4 tabik
atau

3 musinnah

1 tahun lebih

2 tahun lebih

3) Nisob Kambing

وواحدةمائتنيويفشاتانوعشرينوإحدىمائةويفشاةففيهاأربعونغنميفوأوهلا
هلامعزثنيةأوسنةهلاضأنجذعةوالشاةشاةمائةكليفمثأربعأربعمائةويفثالث
مثلهاأوالبلدغنممنسنتان

Permulaan nisob kambing adalah 40 ekor. Ketika 40 (sampai
120) ekor kambing yang dimiliki oleh seseorang, maka ia
berkewajiban mengeluarkan zakat berupa 1 syaatun.

Ketika seseorang memiliki 121 (sampai 200) ekor kambing
maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 2 syaatun.

Ketika seseorang memiliki 201 (sampai 399) ekor kambing
maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 3 syaatun.

Ketika seseorang memiliki 400 ekor kambing maka ia wajib
mengeluarkan zakat 4 syaatun.

Lebih dari 400 ekor kambing, maka setiap tambahan 100
ekor dikeluarkan zakatnya berupa 1 syaatun.

Yang dimaksud dengan syaatun adalah  domba betina
berumur 1 tahun lebih atau kambing betina berumur 2 tahun lebih
sesuai dengan jenis domba dan kambing yang ada di suatu wilayah
tertentu.

Nisob Zakat Umur
40-120 1 domba betina atau

1 kambing betina
1 tahun lebih
2 tahun lebih

121-200 2 domba betina atau
2 kambing betina

1 tahun lebih
2 tahun lebih
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201-399 3 domba betina atau
3 kambing betina

1 tahun lebih
2 tahun lebih

400-499 4 domba betina atau
4 kambing betina

1 tahun lebih
2 tahun lebih

500-599 5 domba betina atau
5 kambing betina

1 tahun lebih
2 tahun lebih

Dan seterusnya.

حولالنصابملكبسببملكهنصابلنتاجولكنملكهيفاحلولمضىوالثالث
قدراً علفهالولكناحلولكلهلامالكأسامةوالرابعاألمهاتماتتوإنالنصاب

حرثيفعوامليفزكاةواليضرملسومقطعبهيقصدوملبنيضرربالبدونهتعيش
الالزكاةسقطتفيهعلفهالوالذيالقدريستعملهابأنلالستعمالالقتنائهاحنوهأو

الدارومتاعالبدنكثيابللنماء

Syarat-syarat berikutnya pada binatang-binatang na’am yang
wajib dizakati adalah;

3) Binatang-binatang na’am telah dimiliki selama haul atau 1
tahun lebih. Akan tetapi, tidak disyaratkan haul pada
peranakan yang dilahirkan dari induknya, yang mana
peranakan tersebut berasal dari indukan yang telah dimiliki
selama haul dan yang telah mencapai nisob, meskipun
induknya tersebut telah mati.11

11 karena peranakan diikutkan pada induknya. Secara rinci
dicontohkan di bawah ini;

a. Peranakan menghasilkan nisob baru.
Contoh:
Seseorang memiliki 120 ekor kambing. Zakat yang harus
dikeluarkan seharusnya adalah 1 domba be na atau 1 kambing
be na karena angka 120 merupakan nisob pertama bagi binatang
na’am kambing. Namun, salah satu induk kambing dari 120
kambing tersebut melahirkan anak yang belum mencapai haul.
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4) Binatang-binatang na’am merupakan binatang-binatang
saum atau yang digembalakan oleh pemilik sendiri di
rerumputannya sendiri selama satu tahun penuh, tetapi
apabila binatang-binatang na’am diberi makanan yang harus
mengeluarkan biaya dengan ukuran makanan yang andai
binatang-binatang tersebut tidak diberinya maka masih bisa
hidup tanpa mengalami keburukan yang nyata, dan tidak ada
tujuan atau niatan untuk memutus saum dengan adanya
diberi makanan berbiaya tersebut, maka tetap berkewajiban
menzakatkan.12

Dan induknya sendiri masih hidup. Sehingga 120 kambing
ditambah dengan 1 anak kambing yang belum mencapai haul
menjadi 121 ekor kambing, padahal angka 121 tersebut
merupakan nisob kedua bagi binatang na’am kambing. Jadi, ia
diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 ekor domba be na atau
2 ekor kambing be na.

b. Peranakan yang menggantikan nisob induknya
Contoh:
Seseorang memiliki 40 kambing. Semua kambing tersebut telah
dimiliki selama haul atau 1 tahun. Setelah itu, masing-masing dari
40 kambing itu melahirkan anak sehingga jumlah semua anak
adalah 40 ekor. Tiba- ba, musibah menimpa 40 kambing induk
dan semuanya ma . Yang tersisa hanyalah 40 ekor anak kambing
yang belum mencapai haul. Maka tetap diwajibkan mengeluarkan
zakat berupa 1 ekor domba be na atau 1 ekor kambing be na.

Berbeda dengan masalah apabila seseorang memiliki 39 ekor
kambing yang telah dimiliki selama haul atau 1 tahun. Nisob
pertama kambing adalah 40 ekor. Salah satu induk dari 39
kambing tersebut melahirkan anak. Dan jumlah semuanya adalah
39 kambing + 1 anak dan menjadi 40 kambing.  Maka dak
diwajibkan mengeluarkan zakat sama sekali.

Demikian ini semua disebutkan di dalam kitab Busyro al-Karim hal,
33, juz, 2.

12 Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada
binatang-binatang na’am yang diberi makanan berbiaya, atau yang
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Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada binatang-
binatang na’am yang digunakan untuk bekerja, seperti;
membajak atau yang lainnya, karena binatang-binatang
tersebut dimiliki untuk tujuan bekerja, sekiranya pemilik
mempekerjakan mereka dengan jenis pekerjaan yang andai
mereka diberi makanan atas pekerjaan mereka itu maka
dapat menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan
binatang-binatang na’am yang dimiliki dan diternak untuk
tujuan perkembang biakan, maka diwajibkan menzakatkan.
Keadaannya sama dengan pakaian-pakaian tubuh dan
perabot-perabot rumah dimana tidak ada kewajiban
menzakatkannya karena ada tujuan mengfungsikan dan
menggunakannya.

8. Emas dan Perak

مضروبنيغريولووالفضةالذهبومها) النقدان(الثاينالنوع) و(

Jenis harta yang kedua yang wajib dizakatkan adalah
nuqdani atau emas dan perak, meskipun keduanya belum dicetak
(masih dalam kondisi mentah).

اثنتانوهووالديناريقيناً حتديداً مكةبوزنديناراً عشرينيبلغحىتذهبيفزكاةوال
وطالدقماطرفيهامنوقطععليهاقشرالمعتدلةشعريحبةوسبعون

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada emas sampai
emas itu telah mencapai nisob 20 dinar dengan timbangan Mekah
menurut hitungan yang pas secara yakin. Satu dinar adalah seukuran
72 biji gandum yang berukuran sedang, yang tidak berkulit, dan telah
dipotong bagian lembut dan panjangnya yang ada di dua ujung biji
itu.

merumput sendiri, atau yang digembalakan oleh pihak yang bukan pemilik
binatang-binatang itu sendiri. (Busyro al-Karim, Juz, 2, hal, 44)



147

كانإنهذاتقريباً ونصفرياالً وعشرونمثانيةوهيدرهممائيتتبلغحىتفضةيفوال
رياالً وعشرينمخسةكانتفقطدرهمفيهكانفإنالنحاسمندرمهانلایر كليف

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada perak sampai

perak itu telah mencapai nisob 200 dirham, yakni ±28 lebih reyal.
Ukuran ini didasarkan pada jika setiap 1 reyalnya sama dengan 2
dirham tembaga. Apabila setiap 1 reyalnya sama dengan 1 dirham
tembaga maka 200 dirham sama dengan 25 reyal.

دينارنصفديناراً عشرينففيعشرمهاربعالنصابنيهذينففي

Ketika emas dan perak telah mencapai masing-masing
nisobnya maka wajib mengeluarkan zakat sebesar ¼ 1/10-nya (2,5%).
Oleh karena itu, emas yang telah mencapai nisob 20 dinar maka
diwajibkan mengeluarkan zakat darinya sebesar ½ dinar (karena
2,5/100 x 20=1/2).

املنقوشةوالدنانريالدراهمومنهللرجلفضةأوذهبكحليحمرمحلييفالزكاةوجتب
عولة حرامفهوالقماشعلىاملخيطوالذهبالنساءعنقعلىتعلقيتالالقالدةيفا
اوجتب الصبيانرؤوسعلىيغلقماوكذازكا

Diwajibkan mengeluarkan zakat pada perhiasan-perhiasan
yang diharamkan, seperti; perhiasan emas atau perak yang digunakan
oleh laki-laki. Diwajibkan pula mengeluarkan zakat pada dirham-
dirham dan dinar-dinar yang diukir dan dijadikan kalung di leher
para perempuan, dan pada emas yang dijahitkan pada kain,
hukumnya haram digunakan, tetapi wajib untuk dikeluarkan
zakatnya, dan pada emas yang dijadikan tutup pada kepala anak-anak
kecil.

افيهازكاةفالحترمالوالفضةالذهبعصائبنعم الدراهممناملعراةوأماللزينةأل
ااملعاملةاتبطلحبيثوالدنانري ممتنعاإلباحةمعالزكاةوإجيابمباحةفإ
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Adapun ikat kepala (semacam serban) dari emas dan perak
maka tidak diharamkan sehingga tidak diwajibkan untuk dikeluarkan
zakatnya karena emas dan perak itu ditujukan untuk berhias.

Adapun mu’arroh (sesuatu yang ada pada kalung) yang
berupa dirham atau dinar sekiranya akad muamalah menjadi batal
dengannya maka hukumnya boleh, artinya, tidak diharamkan untuk
digunakan. Mewajibkan zakat disertai hukum ibahah atau
diperbolehkan adalah ketetapan yang dilarang, sehingga tidak
diwajibkan mengeluarkan zakat dari mu’arroh itu.Ɓ

وهواخلاءبفتحوخلخالاليديفيعملشيءوهوالسنيبكسرسوارأيضاً حيرمالومما
ماأووصيبامرأةللبسالنحراويأمحدشيخناقالهالرجليفيعملشيء أوإلعار

ما شيءبقصدالأواستعماهلمالهملنإجار

Termasuk benda yang tidak diharamkan adalah siwar ( اروَ سِ  ),

yaitu dengan kasroh pada huruf /س/. Siwar adalah benda yang
digunakan atau dipakai pada tangan (gelang tangan). Dan termasuk
benda yang tidak diharamkan adalah khol-khol yaitu dengan ,(خلخال)

fathah pada huruf /خ/. Khol-khol adalah perhiasan yang digunakan
atau dipakai pada kaki (gelang kaki). Demikian ini adalah seperti
keterangan yang dikatakan oleh Syaikhuna Ahmad Nahrowi. Ketidak
haraman tersebut siwar dan kholkhol adalah karena untuk digunakan
oleh perempuan dan anak kecil (shobi) atau untuk meminjamkan
atau menyewakan siwar dan khol-khol kepada orang lain yang
diperbolehkan menggunakannya, atau tidak ada tujuan maksud sama
sekali.

األوىلبطريقفاليدفضةأوذهبمنأصبعامرأةعلىولوأيضاً حيرمومما

Termasuk yang diharamkan, meskipun atas perempuan,
adalah jari-jari tangan yang terbuat dari emas atau perak. Apalagi
tangan emas atau tangan perak, maka lebih berhak untuk
diharamkan.
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غريهأوكانحلياً للزينةصغريةكضبةمكروهحلييفأيضاً الزكاةوجتب

Diwajibkan mengeluarkan zakat pada perhiasan-perhiasan
yang dimakruhkan, seperti; tambalan kecil dari perak dengan tujuan
zinah (berhias), baik tambalan tersebut dalam bentuk perhiasan
ataupun tidak.

Rincian Zakat pada Perhiasan yang Mubah Dipakai

إنإالفيهزكاةفالاملرأةللبسذلكمنكاحلليكنزهينووملعلمهباحمحليال
زكاتهوجتبهلاحيلفالمثالً مثقالمائتاوزنهكخلخالأسرفت

سنةلبسهبلالفضةمناخلامتللرجلوحيل

Berbeda dengan perhiasan yang diketahui mubah atau
diperbolehkan dipakai dan tidak ada niatan untuk menyimpannya,
seperti; perhiasan-perhiasan dari emas atau perak untuk dipakai oleh
perempuan, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat dari
perhiasan mubah tersebut, kecuali apabila berlebihan, seperti; khol-
khol yang beratnya mencapai 200 mitsqol, maka tidak boleh dipakai
dan wajib dizakati.

Diperbolehkan bagi laki-laki memakai cincin perak, bahkan
memakainya disunahkan.

ينوملألنهزكاتهفتجبعاممضىحىتيعلمهوملمباحاً حلياً ورثلومابالعلمفخرج
مباحالستعمالإمساكه

أيضاً زكاتهفتجبكنزهنوىلوماالكنزنيةبعدموخرج

Mengecualikan dengan pernyataan, “yang diketahui mubah
atau diperbolehkan dipakai,” adalah masalah apabila seseorang
menerima warisan berupa perhiasan yang mubah dipakai, tetapi ia
tidak mengetahui kemubahannya sampai terlewat satu tahun, maka
perhiasan mubah tersebut wajib dizakati karena ia belum berniat
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menahan atau memiliki perhiasan tersebut untuk pemakaian yang
dimubahkan.

Mengecualikan dengan pernyataan, “dan tidak ada niatan
untuk menyimpannya,” adalah masalah apabila seseorang memiliki
perhiasan yang mubah dipakai dan ia berniat untuk menyimpannya,
maka perhiasan tersebut wajib dizakati.

باحلامأمكنبأنصوغبالوأمكنإصالحهقصدإنزكاتهجتبملاحلليانكسرولو
أودراهمأوسبيكةجعلهقصدبلإصالحهيقصدملفإنإصالحهوقصدصورتهلبقاء
حنيمنحولهوينعقدزكاتهوجبتصوغإىلانكسارهأحوجأوشيئاً يقصدملأوكنزه

لالستعمالمعدوالمستعملغريألنهانكساره

Andaikan perhiasan yang mubah dipakai mengalami rusak
atau remuk maka tidak diwajibkan menzakatinya dengan catatan
apabila pemiliknya memiliki tujuan atau niatan untuk
memperbaikinya dan remukan tersebut masih bisa dipulihkan tanpa
shough (membentuknya dengan cara misal diukir, ditatah, dicetak,
dll) sekiranya remukan tersebut masih bisa dipulihkan dengan cara
saling dilengket-lengketkan hingga menjadi bentuk seperti semula
dan ada niatan dari pemiliknya untuk memperbaiki remukan tersebut.

Sebaliknya, apabila perhiasan yang mubah dipakai
mengalami rusak atau remuk dan pemiliknya tidak memiliki niatan
untuk memperbaikinya, melainkan ia berniat mengubah remukan
perhiasan tersebut menjadi batangan (misal; dilebur dan dituangkan
dalam sebuah cetakan) atau mengubahnya menjadi dirham, atau ia
berniat menyimpannya, atau ia tidak memiliki niatan apapun
terhadap remukan perhiasan tersebut, atau ia lebih memerlukan
perhiasan yang mubah itu untuk diremukkan agar dishough, maka
diwajibkan menzakatinya. Hitungan haul (satu tahun) dalam
remukan perhiasan tersebut dimulai sejak remuknya karena remukan
tersebut tidak dipakai dan tidak dipersiapkan untuk pemakaian.
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وزنتهثالمثائةقيمتهكسواروزنتهقيمتهفاختلفتحلييفزكاةوجبتولوالزياديقال
يسلمهمشاعاً احلليعشرربعإخراجبنيفيخرياألصحعلىالقيمةاعتربتمائتان
وخيرجيكسرهأنجيوزوالونصفسبعةقيمتهامصوغةدراهممخسةإخراجوبنيللفقراء

مباحاً احلليكانإذاحملههذااملستحقنيوعلىعليهضرراً فيهألندراهممخسةمنه
القيمةلزيادةأثرفالكاألواينلعينهحمرماً كانلوأماإصالحهينووملمكسوراً كانبأن
يدفعأويكسرهأومنهأوغريهمنإمادراهممخسةفيخرجبقيمتهالبوزنهفالعربةأي
اهمشاعاً عشرهربع

Syeh az-Zayadi berkata;

Apabila diwajibkan berzakat dalam harta yang berupa
perhiasan maka harga dan timbangan perhiasan tersebut
memungkinkan saling berbeda, contoh; siwar yang bernilai harga
300 (mitsqol) dengan timbangan 200 (mitsqol) maka menurut
pendapat asoh, yang menjadi patokan untuk menentukan berapa
besar zakat yang dikeluarkan adalah didasarkan pada nilai harganya.
Oleh karena itu, pemiliknya diperkenankan memilih antara
mengeluarkan 2,5 % dari perhiasan tersebut secara umum
(300x2,5%=7,5 mitsqol dari perhiasan) dan diserahkannya kepada
kaum fakir atau mengeluarkan 5 dirham yang telah dicetak yang
bernilai 7,5 (mitsqol). Tidak diperbolehkan meremuk perhiasan
tersebut dan mengeluarkan zakat darinya sebesar 5 dirham (yang
senilai 7,5 mitsqol) dengan alasan karena tidak baik terhadap
perhiasan itu sendiri (karena dirusak) dan terhadap para mustahik-
nya. Larangan ini atas dasar apabila perhiasan tersebut merupakan
perhiasan yang mubah dipakai, sekiranya perhiasan tersebut diremuk
dan tidak ada niatan dari pemiliknya untuk memperbaikinya.

Berbeda dengan kondisi apabila perhiasan tersebut
diharamkan dipakai secara dzatiahnya, misalnya; perhiasan tersebut
berupa wadah-wadah emas/perak, maka patokan dalam menentukan
berapa besar zakat yang harus dikeluarkan adalah didasarkan pada
timbangannya (dalam contoh di atas adalah 200 mitsqol), bukan nilai
harganya. Oleh karena itu, pemiliknya mengeluarkan 5 dirham dari
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selain perhiasan tersebut atau darinya, atau ia meremuknya terlebih
dahulu, atau ia menyerahkan 2.5%-nya secara umum dan merata
kepada para mustahiknya.

9. Al-Mu’asyarot

إالشيءيفزكاةوالوالزرعللشجرالشاملةالنوابتوهي) املعشرات(الثالثالنوع) و(
ومحصوذرةوعدسوأرزوشعريكقمحاحلبوبمنلالقتياتصلحوماوعنبرطبيف

اجليمبضموجلبانمنهاحباً أصغرأنهإالالذرةمننوعوهوودخنالفولوهووباقالء
لالقتياتيصلحماكانوإنمنهنوعوهووماشوالطاءاهلاءبضماهلرطمانلهويقال
والبلوطاملصباحيفقالالبلحتشبهوهيالفؤادبثمرةاملسماةالبلوطكثمرةنادراً يؤكل
شعريمنضربوهووكالسلتانتهىبقشرهدبغورمبايؤكلوقدشجرمثرتنورمثل
وقالاحلبصغارالقشررقيقمنهضربفارسابنوقالاجلوهريقالهقشرفيهليس

تكوناحلنطةمننوعبفتحتنيوكالعلسلهقشروالوالشعرياحلنطةبنيحباألزهري
يفتؤكلسوداءحبةهوبعضهموقالثالثأوواحدةيكونوقدحبتانمنهالقشرةيف

مجيعيفالزكاةفتجبالعدسهووقيلاإلنقاءعسرأنهإالالربمثلهووقيلاجلدب
والنبوالتفاحواملشمشوالتنيكالسكرتنعماً يؤكلماخبالفشروطهاوجدتإذاذلك
املصباحيفقالهاألبزارمنوهوالفاءبضموالفلفلكاملصطكيتداوياً يؤكلوما

Jenis harta ketiga yang wajib dizakati adalah al-mu’asyarot.
Pengertian al-mu’syarot adalah tumbuh-tumbuhan yang mencakup
pohon dan tanaman. Jenis harta al-mu’asyarot yang wajib dizakati
hanya;

 kurma
 anggur
 biji-bijian yang biasa untuk kebutuhan pokok, seperti;

o qomhu (gandum)
o sya’ir (gandum)
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Perbedaan antara Qomhu dan sya’ir

o beras

Gambar Biji Beras

o ‘adas

Gambar Biji ‘Adas

o jagung

Gambar Biji Jagung
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o hams/kacang

Gambar Biji Hams

o kacang baqilak, yaitu kacang tanah dan kedelai,
baqilak merupakan jenis jagung hanya saja ia
lebih kecil bijinya daripada biji jagung,

Gambar Biji Kacang Tanah (ƳǄƨƵǚ) Gambar Kedelai (ƼһӨƵǚ)

o julban ( انبَ لْ جُ  ), yaitu dengan dhommah pada huruf

Disebut juga dengan istilah ./ج/ hurtuman
( انمَ طُ رْ اهلُ  ), yaitu dengan dhommah pada huruf /ه/
dan /ط/.

Gambar Biji Julban
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o Masy, yaitu termasuk jenis dari tanaman julban

Gambar Biji Masy

meskipun biji-bijian yang pantas dijadikan sebagai kebutuhan pokok
tersebut jarang dimakan, seperti;

o Buah balut atau yang biasa disebut dengan buah
fuad, yakni semacam buah yang menyerupai
kurma mentah. Disebutkan di dalam kitab al-
Misbah bahwa buah balut menyerupai tunas
buah. Buah balut terkadang dimakan dan
terkadang kulitnya digunakan untuk menyamak
(kulit bangkai).

Gambar Buah Balut

o Silt, yaitu termasuk jenis dari sya’ir yang tidak
berkulit, seperti yang dikatakan oleh al-Jauhari.
Ibnu Faris mengatakan bahwa silt termasuk
jenis dari sya’ir yang tipis kulitnya dan kecil
bijinya. Al-Azhari mengatakan bahwa silt
adalah biji tanaman seukuran sedang antara
gandum dan sya’ir dan tidak berkulit.

o ‘alas dengan ,(العلس) fathah pada huruf /ع/ dan

yaitu sejenis gandum yang di dalam kulitnya ,/ل/
terdapat dua biji, terkadang hanya satu biji, atau
tiga biji. Sebagian ulama mengatakan bahwa
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‘alas adalah hubbatu saudak yang biasa
dimakan pada saat musim gersang (paceklik).
Ada yang mengatakan bahwa ‘alas adalah
seperti beras, tetapi sulit dibersihkan. Ada yang
mengatakan pula bahwa yang dimaksud dengan
‘alas adalah ‘adas.

Gambar Hubbatu as-Saudak

Tanaman-tanaman di atas wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah
memenuhi syarat-syaratnya.

Berbeda dengan jenis tanaman yang dimakan bukan untuk
kebutuhan pokok, melainkan untuk semacam cuci mulut, seperti;
gula, buah tin, mismis, apel, biji kopi, dan untuk pengobatan, seperti;
mustaki, dan cabe. Tanaman cabe termasuk salah satu dari jenis
tanaman-tanaman rempah, seperti yang dikatakan di dalam kitab al-
Misbah. Maka tanaman-tanaman ini tidak diwajibkan untuk dizakati.

Gambar Biji Kopi (البن) Gambar Buah Apel (التفاح) Gambar Buah Tin

Gambar Buah Mismis Gambar Buah Cabe/Ful-
ful

Gambar Mustoki
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ينعقدأنهمبعىنالنابتزكاةوجتبفنصفهوإالكثريةمؤنةبالسقيتإنالعشروواجبها
اسبب ماليفوالاملستحقعلىالاملالكعلىاحلبواشتدادالثمرصالحببدووجو
اجلافاخلالصيفهوإمنااملستحقحقألنالزكاة

Besar zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman-tanaman di
atas adalah 1/10-nya jika memang tumbuh tanpa mengeluarkan biaya
banyak, dan 1/20-nya jika memang tumbuh dengan mengeluarkan
biaya banyak.

Pengertian kewajiban mengeluarkan zakat tumbuhan adalah
bahwa sebab kewajiban menzakatinya yang ditandai dengan
terlihatnya kematangan buah dan kerasnya biji-bijian dibebankan
atas pemilik, bukan mustahik dan harta zakat, karena hak mustahik
hanya memperoleh tumbuhan zakat yang sudah bersih dan kering.

Syarat-syarat Zakat Tumbuhan

اوشرط الوسقإذبغداديةرطلوستمائةألفوهيحتديداً أوسقمخسةتبلغأنوجو
ألفالنصابفيكونأمدادأربعةوالصاعصاعثالمثائةاخلمسةفمجموعصاعاً ستون

بنفسهاحلبوقعكأنزراعتهنائبهوالاملالكيباشرملوإنامللكومتاممدومائيتمد
السنابلعلىالعصافريوقعتكأنطريحنوبإلقاءأومثالً الغلةمحلعندمالكهيدمن

مننبتماامللكبذلكوخرجنصاباً بلغإنذلكيفالزكاةفتجبونبتاحلبفتناثر
يفءألنهفيهزكاةفالألحداململوكةغريأرضناإىلاحلربدارمنالسيلمحلهحب

املاءأواهلواءمحلولوبأرضهنبتمنفيملكهمملوكةكانتلوأمامعنيغريواملالك
ملأوكاتهز وعليهاألرضلصاحبفهومالكهعنهأعرضفإنبأرضفنبتمملوكاً حباً 

إىلالنابتمننوعويضملصاحبهااألرضمثلوأجرةزكاتهوعليهلهفهوعنهيعرض
عندالزكاةوخيرجبشعريكرباجلنساختالفخبالفوشاميمصريكعنبآخرنوع

كلمقداروقلةاألنواعلكثرةعسرفإنتيسرإنبقسطهاألنواعكلمنالنوعاختالف
وقعإنتضمانشهراً عشراثناوهوالعاموزرعاأدناهاوالأعالهاالالوسطأخرجمنها
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شهراً عشراثينمنأقلوالثايناألولحصادبنييكونبأنواحدعاميفحصادمها
شهراً عشراثناالثاينوزرعاألولزرعبنيكانبأنعامنييفزرعهماوقعوإنعربية
أوانيبلغاأنعاميفحصادمهابوقوعواملرادذلكمنأقلواألولالثاينحصادوبني

يتحدوأنعاميفاالطالعانوقعالثمرانالزرعنيومثلبالفعليقعملوإناحلصاد
لونعمباالطالعالثمارويفبالقوةباحلصاداحلبوبيففالعربةواحدعاميفقطعهما

األغلبباألعمللنادرإحلاقاً عامنيكثمرةهوبليضمفالمرتنيعاميفخنلأمثر
واحدةمرةإالالعاميفيثمرالأنشأنهماكلوكالنخل

Syarat wajib zakat tumbuhan adalah;

1) Tumbuhan tersebut mencapai jumlah 5 wasak, yaitu 1600
kati Baghdad, karena per wasak-nya adalah 60 shok. Jadi
jumlah keseluruhannya, yakni dengan hitungan 60x5 adalah
300 shok, sedangkan 1 shok adalah 4 mud sehingga nisob
zakat tumbuhan adalah 1200 mud.13

2) Tamamul milki atau milik sempurna, meskipun pemilik atau
penggantinya tidak mengerjakan sendiri penanamannya,
seperti; biji-bijian jatuh sendiri dari tangan pemiliknya ketika
ia sedang menggotong hasil panen, atau biji-bijian
dijatuhkan oleh semisal burung, misalnya; burung-burung
pipit hinggap di mayang semisal padi, kemudian biji-bijinya
rontok dan tumbuh. Maka wajib dizakati jika telah mencapai
nisob.

Mengecualikan dengan syarat milik sempurna adalah
tanaman yang tumbuh sebab biji-bijinya terbawa oleh arus
banjir dari darul harbi sampai ke tanah muslimin dimana
status tanah tersebut tidak ada pemiliknya satu pun maka jika

13 1 shok = 3,1 liter.
300 x 3,1 = 930 liter.

Menurut yang tertulis dalam buku Sullamut Taufik Berikut Penjelasannya
yang diterjemahkan oleh KH. Moch. Anwar dan H. Anwar Abubakar, 5
wasak adalah ± 1860 atau ± 1125 kg.
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tanaman itu tumbuh maka tidak wajib dizakati karena
tanaman tersebut menjadi harta faik dan pemiliknya bukan
bersifat pribadi (ghoiru mu’ayyan). Adapun apabila status
tanah tersebut ada pemiliknya, maka tanaman itu menjadi
miliknya.

Apabila biji-bijian itu milik si A, kemudian biji-bijian
tersebut terbawa oleh angin atau air hingga terjatuh dan
tumbuh di tanah si B, maka apabila si A tidak
memperdulikannya maka tanaman itu milik si B selaku
sebagai pemilik tanah dan si B berkewajiban menzakatinya.
Dan apabila si A memperdulikannya maka tanaman itu tetap
milik si A dan ia berkewajiban menzakatinya dan membayar
upah atas pemakaian tanah kepada si B.

Jenis tanaman satu digabungkan dengan jenis tanaman yang
lain, seperti; anggur Mesir digabungkan dengan anggur
Syam. Apabila berbeda jenis, maka tidak perlu digabungkan,
seperti; gandum burr dengan gandum sya’ir. Oleh karena itu,
apabila seseorang memiliki beberapa tanaman yang saling
berlainan jenis, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya
sebesar sesuai dengan ukuran jatah dari masing-masing jenis
tanaman. Ini jika memang mudah untuk dibagi-bagi
ukurannya dan mudah dibedakan. Apabila sulit, mungkin
karena saking banyaknya jenis tanamannya atau karena
sedikitnya ukuran dari masing-masing jenis tanaman, maka
pemiliknya mengeluarkan zakatnya dengan ukuran tengah-
tengahnya, bukan maksimalnya dan minimalnya.

Dua tanaman yang sejenis yang telah berusia 1 tahun, yaitu
12 bulan, digabungkan menjadi satu apabila panen keduanya
terjadi dalam tahun yang sama, sekiranya jarak antara masa
panen tanaman pertama dan masa panen tanaman kedua
kurang dari 12 bulan Hijriah, meskipun masa tanam
keduanya terjadi di tahun yang berbeda, sekiranya jarak
antara masa tanam tanaman pertama dan masa tanam
tanaman kedua adalah 12 bulan dan jarak antara masa panen
tanaman kedua dan masa panen tanaman pertama kurang
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dari 12 bulan. Yang dimaksud dengan terjadinya masa panen
pada tahun tertentu adalah bahwa dua tanaman tersebut telah
masuk waktunya masa panen meskipun tidak terjadi panen
secara nyata. Sama dengan dua tanaman tersebut adalah dua
buah yang masa berbuahnya terjadi selama setahun dan masa
petiknya terjadi di tahun yang sama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa patokan dalam
tanaman berbiji adalah masa panen dan dalam buah-buahan
adalah masa berbuah.

Apabila pohon kurma berbuah dua kali selama setahun maka
keduanya tidak digabungkan, melainkan dianggap seperti
buah kurma yang tumbuh selama 2 tahun, dengan alasan
karena menyamakan kejadian langka dengan kejadian
biasanya atau umumnya. Sama dengan pohon kurma adalah
setiap pohon yang seharusnya tidak berbuah selama setahun
kecuali hanya berbuah sekali saja.

Jenis Profesi Pekerjaan

وكانالتجارةمثالصناعةمثالزراعةالكسبأنواعوأفضلالسحيميأمحدقال) فرع(
احلرثاألرضوجهعلىعملتصنعةوأولزراعاً آدمفكانوكسبحرفةلهنيبكل
فصاربقيقدماازرعيحلواءفقالالنهارآخريفالتعبأدركهمثآدمحرثمنوأول
وهوواملشريالعدوأطاعتملاإليهتعاىلاهللافأوحىذلكمنفتعجبشعرياً زرعها

فجاءهاجلوعبهاشتداهلنديفآدمأهبطملاوقيلبالشعريالقمحهلابدلتالشيطان
واحدةحبةوحلواءحبتانلكلهوقالاحلنطةمنحباتوثالثأمحرينبثورينجربيل
احبةكلاألنثينيحظمثلللذكرفصار فزرعدرهمومثامنائةدرهمألفمائةوز

صناعاً أيجناراً نوحوكانخياطاً إدريسوكانساعاتأربعيفوخبزوطحنوحصد
بيدهالتوراةيكتبكاتباً موسىوكانامللبوسأنواعيبيعأيبزازاً إبراهيموكانزكرياوكذا
وكانالنخلورقوهواخلوصيضفرسليمانوكانحداداً داودوكانشعيبأجريوكان
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أمحلهأعطينلهبائعهفيقولبيتهإىلاشرتاهماوحيملونسيئةبنقدويشرتييبيعنبينا
حيفظملاهلجرةوبعدأغلبالبعثةبعدالشراءلكنحبملهأوىلالشيءصاحبفيقول
الغريعلىملكهوسّلمعليهاهللاصلىأجربأنأيوآجرفكثريالشراءوأماالبيع

مثالً وسّلمعليهاهللاصلىثوبهليخيطشخصعلىاستأجربأنأيواستأجر
ووكلوشاركلالجتاروخلدجيةالغنملرعيالنبوةقبلنفسهوأجرأغلبواالستئجار

انتهىواستعاروقبللهووهبوعوضوقبللهوأهدىأكثروالتوكيلوتوكل

(CABANG)

Ahmad Suhaimi mengatakan;

Secara urut, jenis profesi pekerjaan yang paling utama
adalah bercocok tanam (atau jenis pekerjaan yang melibatkan
pertanian), kemudian pertukangan (atau jenis pekerjaan yang
melibatkan skill dan jasa), kemudian perdagangan.

Dulunya, setiap nabi memiliki profesi pekerjaan sendiri-
sendiri. Nabi Adam dulunya adalah seorang pencocok tanam. Jenis
pekerjaan yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah bercocok
tanam. Orang yang pertama kali bercocok tanam adalah Adam.

Suatu sore, Adam mengalami kecapekan. Ia berkata kepada
Hawa, “Hawa. Bercocok tanamlah. Selesaikan sisanya,” hingga
akhirnya, tanaman Hawa tumbuh dan menghasilkan berupa gandum
sya’ir, (padahal biasanya adalah gandum qomhu). Melihat tanaman
yang dihasilkan itu, Adam heran. Lalu Allah memberikan wahyu
kepadanya, “Ketika Hawa mengikuti perintah musuh, yaitu setan,
maka Aku menggantikan gandum qomhu menjadi gandum sya’ir
untuknya.”

Ada yang mengatakan bahwa ketika Adam telah diturunkan
di tanah Hindi, ia merasa sangat lapar. Lalu, Jibril mendatanginya
dengan membawakannya 2 sapi jantan merah dan 3 biji gandum
(hintoh). Jibril berkata, “Ini ada 3 biji gandum. 2 biji untukmu dan 1
biji untuk Hawa.” Dari sinilah, maka bagian 1 laki-laki sama dengan
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bagian 2 perempuan. Timbangan masing-masing dari 3 biji gandum
itu adalah 100.800 dirham. Setelah itu, Adam menanam biji gandum
itu, memanennya, menggilingnya, dan memasaknya menjadi roti.
Rutinitas Adam ini terjadi selama 4 masa.

Nabi Idris adalah seorang penjahit. Nabi Nuh adalah seorang
tukang. Begitu juga, Zakaria adalah seorang tukang. Nabi Ibrahim
adalah seorang bazaz, yaitu orang yang berprofesi menjual berbagai
macam pakaian.

Sementara itu, Nabi Musa adalah seorang penulis. Ia menulis
Kitab Taurat dengan tangannya sendiri. Ia juga buruh dari Nabi
Syuaib.

Nabi Daud adalah seorang pandai besi. Nabi Sulaiman
berprofesi memintal dedaunan kurma.

Dan Nabi kita, Rasulullah shollallahu alaihi wa sallama,
berprofesi melakukan penjualan dan pembelian secara kontan atau
ditangguhkan. Setiap kali beliau membeli barang dan hendak
membawanya ke rumah, penjual berkata, “Berikan barang
pembelianmu kepadaku agar aku yang membawakannya ke rumah.”
Rasulullah menjawab, “Pemilik barang lebih utama untuk
membawanya.”

Setelah Nabi kita diangkat sebagai rasul, beliau lebih sering
melakukan pembelian. Adapun setelah berhijrah ke Madinah, beliau
tidak melakukan penjualan, hanya sering melakukan pembelian dan
menyewakan barang-barang miliknya kepada orang lain. Beliau juga
menyewa jasa orang lain agar menjahitkan bajunya. Beliau lebih
sering menyewa daripada menyewakan.

Adapun sebelum diangkat sebagai nabi (qobla an-
nubuwwah), Rasulullah menyewakan jasanya sendiri untuk
menggembala kambing dan memperdagangkan barang-barang
dagangan Khotijah. Beliau juga melakukan transaksi serikat,
mewakilkan (taukil), dan menerima perwakilan (tawakkul). Akan
tetapi, beliau lebih sering melakukan taukil. Setiap kali beliau diberi
hadiah, beliau membalasnya dan menerima balasan kembali. Beliau
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juga menerima dan memberi hibah. Beliau juga melakukan akad
istiarah (pinjam meminjam).

Tahap-tahap Besar Biji Gandum Qomhu

كانتاجلنةمننزلتحنيالقمحمناحلبةأناألجهوريعنالشرقاوينقل) فائدة(
املاءبوضعيستخرجماوهوالياءوسكونالزايبضمالزبدمنوألنيالنعامةبيضةقدر

فرعونزمانيفصغرتمثاملسكمنرائحةوأطيبوالغنمالبقرلنبمنوالتحريك
بيضةقدرفصارتزكريابنحيىيقتلحنيصغرتمثالدجاجةبيضةقدراحلبةفصارت
اآلنعليههيماإىلصارتمثاحلمصةقدرمثالبندقةقدرفصارتصغرتمثاحلمامة
اهعنهتصغرالأنتعاىلاهللافنسأل

(FAEDAH)

Syarqowi mengutip dari Ajhuri bahwa biji gandum qomhu
ketika telah diturunkan dari surga berukuran sebesar telur burung
unta dan lebih halus daripada zubad yaitu dengan ,(الزبد) dhommah
pada huruf /ز/ dan sukun pada huruf /ي/. Arti zubad adalah (semacam
buih atau) sesuatu yang keluar dari susu sapi dan kambing sebab
dijatuhi air dan digerak-gerakkan. Begitu juga, biji gandum qomhu
itu lebih wangi daripada misik. Seiring berjalan waktu, biji gandum
qomhu diperkecil pada zaman Firaun sehingga sebesar telur ayam
jago. Setelah itu, biji gandum qomhu diperkecil lagi pada saat Yahya
bin Zakaria dibunuh sehingga sebesar telur merpati. Lalu, diperkecil
lagi hingga sebesar peluru, kemudian diperkecil lagi hingga sebesar
kacang, setelah itu, diperkecil lagi sampai sebesar ukuran yang kita
jumpai sekarang ini. Kami meminta kepada Allah agar Dia tidak
memperkecil lagi biji gandum qomhu.

درهمألفمائيتاجلنةيفاحلنطةحبةوزنكاننادرةفائدةاملعراجشرحيفالقليويبقال
اهدرهمومثامنائة
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Qulyubi berkata dalam kitab Syarah al-Mikroj, “(Faedah
Langka) Dulu timbangan biji gandum hintoh disurga adalah 200.800
dirham.”

10. Harta Tijaroh (Dagangan)

عندجتارةبنيةالربحلغرضباملعاوضةاملالتقليبوهي) التجارةأموال(الرابعالنوع) و(
تصرفكل

Pengertian tijaroh atau berdagang adalah mengelola harta
dengan cara muawadhoh (saling mengganti atau membandingi)
untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan berniat berdagang di
setiap penasarufan (transaksi).

a. Syarat Wajiz Zakat Tijaroh

اوجوبشرطأنواحلاصل سواءكشراءمبعاوضةمملوكاً املالكونأحدهاستةزكا
نفسهبهأجرأودمعنعليهصاحللووكمامؤجلأمحالدينأمنقدأمبعرضكان
أوواخللعكالنكاحمقابلهابفسادتفسدالاليتوهيحمضةغرياملعاوضةكانتسواء
بغريملكمابذلكوخرجبثوابواهلبةوالشراءكالبيعبذلكتفسداليتوهيحمضة

اعليهمجتبملجتارةعروضلورثتهتركفإذاكإرثمعاوضة ثواببالوهبةزكا
واختطاب

Kesimpulannya adalah bahwa syarat wajib zakat tijaroh ada
6 (enam), yaitu;

1) Harta dagangan dimiliki dengan cara muawadhoh, seperti
melalui cara pembelian, baik dibayar dengan barang
dagangan lain (barter), atau uang (emas/perak), atau
dihutang yang dibayar dengan segera atau ditangguhkan,
atau melalui cara shuluh, yaitu memperoleh harta atas dasar
transaksi shuluh atau damai atas kematian seseorang, atau
melalui cara memperoleh harta sebagai upah atas jasa yang
disewakan, baik bentuk muawadhoh itu adalah muawadhoh
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ghoiru mahdoh, yaitu bentuk muawadhoh yang tidak bisa
rusak sebab pembandingnya rusak, seperti; nikah, khuluk,
atau bentuk muawadhoh itu adalah muawadhoh mahdoh,
yaitu bentuk muawadhoh yang bisa rusak sebab
pembandingnya rusak, seperti; transaksi penjualan dan
pembelian, hibah dengan syarat balasan.

Dengan demikian, dikecualikan harta yang dimiliki tidak
melalui cara muawadhoh, seperti harta yang dimiliki sebab
menerima warisan. Oleh karena itu, apabila ada mayit
meninggalkan harta warisan berupa harta dagangan kepada
para ahli warisnya maka mereka tidak berkewajiban
menzakatinya. Dikecualikan juga hibah yang tanpa syarat
dibalas dan ihtitob (sebatas mengumpulkan harta dagangan).

بدفالغريهابهيقصدوقدالتجارةبهيقصدقداملعاوضةحالالتجارةنيةوجودثانيها
املالبرأسمثالً الشراءفراغبعدتصرفكليفجيددهاملوإنمميزةنيةمن

2) Adanya niat berdagang pada saat melakukan transaksi
muawadhoh karena terkadang muawadhoh bisa
dimaksudkan untuk berdagang dan bisa dimaksudkan untuk
selainnya. Oleh karena ini, harus ada niat yang membedakan
antara keduanya, meskipun niat tersebut tidak selalu
diperbaharui di setiap penasarufan setelah selesai melakukan
pembelian semisal dengan modal.

احلولانقطعبهقصدهافإنلالنتفاعاإلمساكأيالقنيةباملاليقصدالأنثالثها
يفويرجعيعينهملوإنببعضهقصدهاإنوكذابتصرفمقرونةنيةجتديدإىلفيحتاج
إليهتعيينه

3) Tidak ada niatan qun-yah atau menahan harta untuk
memperoleh manfaat atau keuntungan. Apabila ia
menyengaja qun-yah pada hartanya maka terputuslah haul
sehingga memerlukan pembaharuan niat yang disertakan
dengan tasarruf. Begitu juga dapat memutus haul apabila
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meniatkan qun-yah pada sebagian harta meskipun tidak
ditentukan harta yang mana. Dan terputusnya haul
dikembalikan pada sebagian harta yang ditentukan untuk
diniati qun-yah.

ملكهويفدونهأونصابنقدبعنيملكهإننعمامللكوقتمنحولمضىورابعها
حولعلىبينأخرىعشرةملكهويفعشرةبعنيأومثقاالً بعشريناشرتىكأنباقيه
لسيفنقدهمثالذمةيفبنصاباشرتاهلوماخبالفالنقد النقدحولينقطعفإنها

صرفهيتعنيملالنقدأناملسألتنيبنيوالفرقالشراءحنيمنالتجارةحولويبتدىء
األوىلخبالفالثانيةيفللشراء

4) Terlewatnya haul (setahun) dari waktu kepemilikan atas
harta dagangan. Apabila seseorang memiliki harta dagangan
dengan cara membelinya dengan emas yang sebesar nisob
atau membelinya dengan emas yang sebesar kurang dari
nisob, tetapi masih memiliki sisanya (yang jika dijumlahkan
dengan yang digunakan untuk membeli dapat mencapai
nisob), seperti; ia membeli barang dagangan dengan 20
mitsqol (nisob emas) atau ia membeli barang dagangan
dengan 10 mitsqol dan masih memiliki 10 mitsqol sisanya,
maka haul barang dagangan didasarkan pada haul emas itu.

Berbeda dengan masalah apabila seseorang membeli barang
dagangan dengan emas yang sebesar nisob, tetapi masih
dalam bentuk tanggungan, kemudian pada waktu berikutnya,
ia membayarnya dengan emas di majlis akad, maka haul
emas telah terputus dan haul harta dagangan dimulai dari
waktu pembelian.

Perbedaan antara dua masalah di atas adalah bahwa emas
dalam masalah kedua tidak harus ditasarrufkan untuk
membeli barang dagangan, artinya, masih memungkinkan
membelinya dengan harta lain karena pembayarannya
bersifat tanggungan, sedangkan dalam masalah pertama,
emas sudah pasti ditasarrufkan untuk membelinya.
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وهوبهيقومماجنسمننقدإىلاحلولأثناءيفالتجارةمالمجيعيردالأنخامسها
ابتدأللتجارةبضاعةأيالسنيبكسرسلعةبهاشرتىمثذلكإىلردفإننصابدون

لوأمامظنونفإنهقبلهخبالفهبالتنصيصالنصابنقصلتحققشرائهاحنيمنحوهلا
باعهكأناحلولآخربهيقومالبنقدأوبعرضباعهأوذكرماإىلاملالبعضردّ 

مجيعيفباقفحولهنصابوهوبهيقومبنقدأوبدنانريالتقومييقتضيواحلالبدراهم
ذلك

5) Tidak mengembalikan atau merubah seluruh harta dagangan
di tengah-tengah haul menjadi emas/perak yang harta
dagangan dinilai harga dengannya, sedangkan emas/perak
tersebut kurang dari nisob.

Apabila seseorang mengembalikan seluruh harta dagangan
menjadi emas/perak, dan ternyata kurang dari nisob,
kemudian ia membeli harta dagangan lain dengan
emas/perak tersebut maka haul harta dagangan tersebut
dimulai lagi sejak membelinya karena terbukti kurang dari
nisob sebab tansis (penumpukan harta dagangan). Berbeda
dengan sebelum dikembalikan menjadi emas/perak, maka
nisob harta dagangan pertama bersifat madznun atau sekedar
sangkaan telah mencapai nisob.

Adapun apabila sebagian harta dagangan dikembalikan
menjadi emas/perak, atau sebagian harta dagangan dijual
belikan dengan ganti berupa harta dagangan lain (barter),
atau dijual dengan ganti emas/perak yang mana harta
dagangan tersebut tidak dinilai harganya dengannya di akhir
haul, misalnya; seseorang menjual sebagian harta
dagangannya dengan ganti beberapa dirham padahal kondisi
saat itu menunjukkan bahwa harta dagangan hanya dapat
dinilai harganya dengan beberapa dinar, atau sebagian harta
dagangan dijual dengan ganti emas/perak yang mana harta
dagangan tersebut dapat dinilai harga dengannya dan telah
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mencapai nisob, maka haul harta dagangan bersifat tetap,
artinya, tidak harus mengawali haul lagi.

معهكانلوكمابهيكملماومعهدونهأونصاباً احلولآخرقيمتهتبلغأنسادسها
مخسونملكهيفوبقيللتجارةعرضاً منهاخبمسنيفاشرتىأيفابتاعدرهممائة

اجلميعزكاةوجتبعندهملافيضمومخسنيمائةاحلولآخرالعرضقيمةوبلغت

6) Nilai harga harta dagangan di akhir haul telah mencapai
nisob, atau kurang dari nisob tetapi masih memiliki harta
yang menggenapkannya sehingga mencapai nisob, seperti;
seseorang memiliki 100 dirham, lalu ia menggunakan 50
dirham untuk membeli harta dagangan dan ia masih
mengantongi 50 dirham sisanya, di akhir tahun, harta
dagangannya dinilai harganya dan menghasilkan 150
dirham, kemudian digabungkan dengan 50 dirham
sebelumnya hingga berjumlah 200 dirham (mencapai nisob),
maka wajib dizakati semuanya.

b. Besarnya Zajat Tijaroh

دونولوبنقدملكتفإن) التجارةعروضقيمةعشرربع(تجارةالأموالأي) واجبها(
بلغوإنالزكاةجتبملنصاباً يبلغملفلوعدلنيمنالتقومييفبدوالبهقومتنصاب

بغريه

Besar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta dagangan
(tijaroh) adalah 2,5% dari nilai harga harta dagangan tersebut.

Apabila seseorang memiliki harta dagangan yang dibelinya
dengan emas meskipun kurang dari nisob maka harta dagangan
tersebut dinilai harganya dengan emas juga. (Begitu juga, apabila ia
memiliki harta dagangan yang dibelinya dengan perak maka harta
dagangan tersebut dinilai harganya dengan perak juga.) Dalam
menilai harga harta dagangan harus menurut dua orang yang adil.
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Apabila setelah harta dagangan dinilai harganya dengan
emas dan ternyata belum mencapai nisob maka tidak wajib
mengeluarkan zakatnya meskipun jika dinilai harganya dengan perak
telah mencapai nisob. (Begitu juga sebaliknya)

أمتهزوجشخصذلكصورةالبلدنقدفبغالبوخلعونكاحكعرضبغريهملكتوإن
ذلكبهنوتبعرضاحلرةتزوجتلووكذاالتجارةبهنوىبعرضزوجتهخالعأو

Apabila harta dagangan dimiliki dengan cara barter, nikah,
dan khuluk, maka harta dagangan tersebut dinilai harganya dengan
mata uang yang berlaku, apakah emas atau perak. Contoh; ada
seorang suami menikahkan amatnya atau mengkhuluk istrinya
dengan ganti barang dagangan yang diniati tijaroh atau berdagang.
Begitu juga, seperti perempuan merdeka yang menikah dengan
mahar barang dagangan dengan niatan tijaroh atau berdagang. (Maka
barang dagangan tersebut dinilai harganya dengan mata uang yang
berlaku pada saat itu).

فوجبشخصعليهجىنكأندمعنبصلحالتجارةعروضملكتلوماذلكومثل
ينفصاحلقصاصالشخصذلكعلى عفوتقالكأنالتجارةبنيةبالديةوعفاعليها
القصاصعنبدالً الديةفكانتبالديةعنك

Selain di atas, artinya, harta dagangan juga dinilai dengan
mata uang yang umum digunakan di negara pemiliknya adalah
apabila harta dagangan dimiliki dengan transaksi shuluh atau damai,
misalnya; si A telah melukai si B, maka si A berhak menerima qisos,
lalu si A bertransaksi shuluh atau damai dengan si B, lalu si B
memaafkan si A dengan harus membayar denda dengan niatan
tijaroh atau berdagang, seperti; si B berkata kepada si A, “Aku
memaafkanmu dengan adanya denda darimu,” dengan demikian,
denda tersebut adalah gantian dari penetapan qisos (dan harta
dagangan tersebut dinilai harganya dengan mata uang yang berlaku
di wilayah si A dan si B).

إليهالبالدأقربنقدفبغالبنقدبالبلديكنملفإن
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Apabila wilayah harta dagangan tidak berlaku mata uang
sama sekali, maka harta dagangan tersebut dinilai harganya dengan
mata uang yang ada di wilayah yang paling dekat dengan wilayah
yang mata uang tidak berlaku disana.

بلغتوإنمنهمابكلنصاباً بلغتإنبينهماختريالتساويعلىنقدانغلبفإن
بهالنصابمتاملتحقققومتاآلخردونبأحدمهانصاباً 

Apabila wilayah harta dagangan berlaku sama dua mata uang
maka pemilik harta dagangan tersebut diperbolehkan memilih antara
menilai harga harta dagangannya dengan mata uang yang pertama
atau yang kedua jika memang harta dagangan tersebut telah
mencapai nisob ketika dinilai harganya dengan masing-masing dari
mata uang pertama dan kedua.

Apabila harta dagangan bisa mencapai nisob jika dinilai
harganya dengan mata uang pertama dan tidak bisa mencapainya jika
dinilai harganya dengan mata uang kedua, maka harta dagangan
tersebut dinilai harganya dengan mata uang pertama sebab telah
terbukti mencapai nisob dengan mata uang pertama tersebut.

ماويعرفالبلدنقدبغالبغريهقابلومابهالنقدقابلماقوموغريهبنقدملكتوإن
املعاوضةحالللنقدنسبتهومعرفةبتقوميهنقدغريقابل

Apabila harta dagangan dimiliki melalui dibeli dengan mata
uang emas/perak dan juga dibeli dengan selainnya, (seperti; barter
dengan barang dagangan lain), maka harta dagangan yang dibeli
dengan emas/perak tersebut dinilai harganya dengan emas/perak juga
dan harta dagangan yang dibeli dengan selainnya dinilai harganya
dengan mata uang yang berlaku, apakah itu emas atau perak. Cara
mengetahui harta dagangan manakah yang dijual belikan dengan
selain emas/perak adalah dengan menilai harganya. Dan mengetahui
penisbatan harta dagangan tersebut terhadap mata uang emas/perak
adalah pada saat proses muawadhoh (dalam contoh ini adalah proses
jual beli).
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التجارةزكاةيفاملعتربألنهالثايناعترباحلولوآخرالشراءوقتالغالباختلففإن
اشرتىفيماحملهغريهالغالبكانأوالسلطانأبطلهوإنبهاشرتىمباالعربةوقوهلم
هناكمابعرضالبالنقد

(Awal masalah ada seseorang membeli harta dagangannya
dengan cara barter dengan barang dagangan lain). Apabila mata uang
yang berlaku pada saat pembelian berbeda dengan mata uang yang
berlaku di akhir haul maka yang dijadikan patokan untuk menilai
harga harta dagangan tersebut adalah mata uang yang berlaku di
akhir haul karena mata uang tersebut adalah yang dititik beratkan
pada zakat tijaroh/dagangan.

Adapun perkataan para fuqoha, “Yang diberlakukan adalah
mata uang yang digunakan untuk membeli harta dagangan meskipun
pemerintah menghapus keberlakuan mata uang tersebut atau
meskipun yang umum berlaku adalah selain mata uang yang
digunakan untuk membeli,” adalah perkataan pernyataan yang
dikaitkan dengan masalah apabila pada awalnya memang seseorang
membeli harta dagangannya dengan mata uang emas/perak, bukan
dengan membelinya melalui barter dengan barang dagangan lain,
seperti dalam pembahasan disini.

ينضملبأنبهيقوممباينضملإناحلوليفألصلاحلولأثناءيفحاصلربحويضم
آخرقيمتهفصارتدرهممائتاقيمتهعرضااشرتىفلوبهيقوممابغرينضأوأصالً 
زكاهاثالمثائةاحلول

عندوالريححولهعنداألصليزكىبلاألصلإىليضمفالبهيقوممبانضإذاأما
14ودنانريدراهمناضاً صارنضومعىنحبولكلفيفردحوله

)ألصل يف احلول إن مل ينض(احلول ولو من عني العرض كولد ومثر حاصل يف أثناء)ويضم ربح(14
اآليت بيانه فلو اشرتى عرضا مبائيت درهم صارت قيمته يف ) مبا تقوم به ( بكسر النون بقيد زدته بقويل 
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Ketika telah mencapai haul, keuntungan dagangan yang
diperoleh di tengah-tengah haul digabungkan dengan modal, tetapi
dengan catatan jika keuntungan tersebut belum ditunai uangkan ke
uang dirham atau dinar, sekiranya keuntungan tersebut tidak ditunai
uangkan sama sekali atau ditunai uangkan tetapi bukan ke uang
dirham atau dinar. Oleh karena itu, apabila seseorang membeli
dagangan dengan harga 200 dirham, kemudian di akhir haul
dagangannya menjadi 300 dirham, maka semua 300 dirham itu wajib
dikeluarkan zakatnya.

Adapun apabila keuntungan yang diperoleh di tengah-tengah
haul telah ditunai uangkan ke dirham atau dinar maka keuntungan
tersebut tidak digabungkan dengan modal, tetapi modal dizakati
sendiri pada saat haul-nya dan keuntungan dizakati sendiri pada saat
haul-nya juga, sehingga masing-masing dari modal dan keuntungan
memiliki masa haul sendiri-sendiri. Pengertian ditunai uangkan
adalah sekiranya menjadi dirham dan dinar. (Contoh; seseorang
membeli barang dagangan dengan 200 dirham. Setelah 6 bulan
berikutnya, ia menjual barang dagangannya tersebut dengan harga
300 dirham. Lalu, 300 dirham tersebut ditahan sampai akhir haul.
Maka pada akhir haul tersebut, yang 200 dirham dikeluarkan
zakatnya. Baru 6 bulan kemudian, yang 100 dirham dikeluarkan
zakatnya.)

امعجتارةرقيقفطرزكاةوجتب مسببفاألولواملالالبدنومهاسببهماالختالفزكا
التجارةزكاةمسببوالثاينالفطرزكاة

Wajib mengeluarkan zakat fitrahnya budak yang berstatus
sebagai barang dagangan disertai wajib mengeluarkan zakat

أما إذا نض أي ا وهي مما ال يقوم به زكاها آخرهاحلول ما ولو قبل آخره بلحظة ثالمثائة أو نص فيه 
اضا دراهم أو دنانري مبا يقوم به وأمسكه إىل آخر احلول فال يضم إىل األصل بل يزكى األصل صار ن

حبوله ويفرد الربح حبول كأن اشرتى عرضا مبائيت درهم وباعه بعد ستة أشهر بثالمثائة وأمسكها إىل آخر 
ا عرضا يساوي ثالمثائة آخر احلول فيخرج زكاة مائتني فإذا مضت  ستة أشهر زكى احلول أو اشرتى 

هذا عبارة ىف فتح الوهاباملائة
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dagangan itu sendiri karena perbedaan sebab, yaitu badan dan harta.
Badan adalah sebab bagi zakat fitrah dan harta adalah sebab bagi
zakat tijaroh.

بالفيهالزكاتانجتتمعفالومثركسائمةعينهيفالزكاةجتبمماالتجارةمالكانفلو
اقصدشاةكأربعنياألخرىنصابدونالزكاتنيإحدىنصابكملإنبلخالف
نصاباً قيمتهابلغتفأقلوثالثنيوكتسعاحلول،آخرنصاباً قيمتهاتبلغمللكنالتجارة

نصابهكملمازكاةوجبتاحلولآخر

احلولآخرقيمتهاوبلغتالتجارةاقصدشاةكأربعنيمنهماكلنصابهكملوإن
االتجارةزكاةعلىالعنيزكاةالوجوبيفقدمتنصاباً  زكاةخبالفعليهالالتفاقلقو

جاحدهايكفرالوهلذافيهاالوجوببعدمقدميقولففيهاالتجارة

تقوممثالتجارةفيهاوينوياحملرمأولمنشاةأربعنيمثالً يشرتيأنالسائمةفصورة
جتارةوزكاةعنيزكاةزكاتانفيهااجتمعفقدجتارةنصابقيمتهافتبلغاحلولآخر

مثالتجارةمنهخيرجوفيمافيهوينوياحملرمأولمنعنباً أوخنيالً يشرتيأنالثمروصورة
خيرجفيماالعنيزكاةوكملتجتارةنصابتبلغمنهخيرجمامعوقيمتهاحلولعليهحيول
أيضاً منها

Apabila harta dagangan termasuk harta-harta yang wajib
dizakati ain atau dzatnya, seperti; harta dagangan tersebut berupa
binatang-binatang na’am atau buah-buahan, maka dua zakat, yakni
zakat tijaroh dan zakat binatang-binatang na’am atau zakat tijaroh
dan zakat buah-buahan, tidak dapat berkumpul dalam satu barang.
Melainkan, apabila satu zakat telah mencapai nisob dan satunya lagi
belum mencapai nisob, seperti; seseorang memiliki harta berupa 40
kambing (nisob kambing) yang diniati tijaroh tetapi harga kambing-
kambing tersebut belum mencapai nisob tijaroh di akhir haul, atau
seperti; seseorang memiliki harta berupa 39 kambing atau
sebawahnya (38,37,36, dst) tetapi harga 39 kambing tersebut telah
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mencapai nisob tijaroh di akhir haul, maka wajib mengeluarkan
zakat yang telah mencapai nisob.

Namun, apabila masing-masing dua zakat telah mencapai
nisob, seperti; seseorang memiliki 40 kambing (nisob kambing) yang
diniati tijaroh dan harga 40 kambing tersebut telah mencapai nisob
zakat tijaroh di akhir haul maka kewajiban zakat yang didahulukan
adalah zakat kambing, bukan zakat tijaroh-nya karena kuatnya
kewajiban zakat kambing sebab kewajibannya telah disepakati oleh
para ulama, berbeda dengan zakat tijaroh maka qoul qodim
menyebutkan tentang tidak diwajibkannya mengeluarkan zakat
tijaroh. Karena zakat tijaroh masih ada khilaf atau perselisihan
pendapat tentang kewajibannya, maka orang yang mengingkarinya
tidak dihukumi kufur.

Contoh pertama tentang berkumpulnya 2 zakat dalam harta
dagangan yang berupa binatang-binatang na’am adalah misalnya;
seseorang membeli 40 kambing (nisob kambing) di awal bulan
Muharram, ia meniatkan tijaroh pada kambing-kambingnya itu, lalu
pada akhir haul, kambing-kambing tersebut dihitung harganya dan
ternyata mencapai nisob tijaroh, dari sini, berarti kambing-kambing
tersebut memiliki dua status zakat, yaitu zakat kambing dan zakat
tijaroh. (Maka yang didahulukan adalah zakat kambing.)

Contoh kedua tentang berkumpulnya dua zakat dalam harta
dagangan yang berupa buah-buahan adalah misalnya; seseorang
membeli pohon kurma (atau pohon anggur) di awal bulan Muharram,
ia meniatkan tijaroh pada pohon kurma (atau anggur) tersebut
beserta buah kurma (atau buah anggur) yang keluar, di akhir haul,
harga pohon kurma beserta buah-buahnya (atau pohon anggur
beserta buah-buahnya) mencapai nisob tijaroh, dan buah-buahnya
juga mencapai nisob. (Maka yang didahulukan adalah zakat kurma).

اصوفهاحنويفأيضاً التجارةزكاةجتبنعم السائمةعنالعنيزكاةإخراجمعوألبا
كاجلذعوغريمهاوالكرنافالليفمنكاألرضوحنوهالشجرعنالتجارةزكاةجتبوكذا
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إذالثمرةعنالعنيزكاةإخراجمعاحلولمتامعندنصاباً وحدهاقيمتهابلغتإننبوالت
التجارةزكاةعنهاتسقطفالعنيزكاةفيهاليس

Akan tetapi, dalam contoh pertama, ada kewajiban
mengeluarkan zakat tijaroh pada bulu-bulu kambing dan susunya
disertai kewajiban mengeluarkan zakat ain (kambing itu sendiri).
Begitu juga, dalam contoh kedua, ada kewajiban mengeluarkan zakat
tijaroh pada pohon kurma dan lainnya yang semisal; tanahnya,
rumputnya, kirnaf-nya, batang pohonnya, tibn-nya, dengan catatan
apabila harga pohon dan seterusnya tersebut mencapai nisob ketika
genap haul disertai kewajiban mengeluarkan zakat ain (buah
kurmanya itu sendiri). Alasan zakat tijaroh disini tetap wajib
dikeluarkan adalah karena tidak ada zakat ain (kambing atau kurma)
pada bulu dan susu kambing dan pohon kurma dan seterusnya itu
sehingga kewajiban zakat tijaroh tidak gugur.

هذايفالتقومييفيدخالنفالنصاباً بلغاإنواحلبالثمرةوهوالعنيزكاةفيهماأما
التجارةزكاةذلكيفوجتباملذكوراتمعفيقومانفيهدخاليبلغاهملفإناحلول

النخلة،جذعيفقطعهبعديبقىالذيالسعفأصلبالكسرالكرنافاملصباحيفقال
واجلذعجريدقيلعنهااخلوصزالفإنباخلوصدامتماالنخلأغصانوالسعف
انتهىدياستهبعدالزرعساقوالتنبالنخلةساقبالكسر

الزرعأومنهماخيرجوفيمافيهماالتجارةبقصدوالنخلاألرضاشرتىأنهذلكوصورة
وزكاةنصاباً بلغإنواحلبالثمريفالعنيزكاةفتجبمثالً وتبنهحبهيفالتجارةبقصد
عينهيفزكاةالإذعدامهاوفيمافيهماالتجارة

املكهيفبقياإنذلكبعدجتبوالعينهمازكاةأخرجتواحلبالثمرقطعوإذا أل
ينقطعفالوالتنبواألرضاجلذعوأماالقطعبعدللتجارةحوهلمايبتدىءمثتتعددال
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واحلبللثمرالتجارةحولمتامعندمثمنه،مضىماعلىيكملبلذكرمباحوهلما
ابتدائه،يفالختالفهمااحلوليفالالتقومييفوالتنبواألرضللجذعيضمان

Adapun harta dagangan yang di dalamnya terdapat zakat ain,
yaitu kurma dan biji, maka apabila keduanya mencapai nisob maka
keduanya tidak ikut dinilai harganya beserta harga selainnya, seperti;
tanah, pohon kurma, pelepah, dan seterusnya pada haul-nya tanah,
pohon kurma, pelepah, dan seterusnya. Namun, apabila kurma dan
biji itu belum mencapai nisob maka keduanya ikut dinilai harganya
beserta harga tanah, pohon kurma, pelepah, dan seterusnya, sehingga
keduanya termasuk zakat tijaroh.

Disebutkan di dalam kitab al-Misbah bahwa kata kirnaf
yaitu dengan ,(الكرناف) kasroh pada huruf /ك/, berarti dasar sa’f yang

tersisa setelah memotong batang pohon kurma. Sa’f adalah batang
pohon kurma yang masih ada daunnya. Jika daunnya telah hilang
maka disebut dengan jarid (pelepah). Tibn adalah batang tanaman
setelah diinjak atau digilas.

Contoh; ada seseorang membeli tanah dan pohon kurma. Ia
berniat tijaroh atau memperdagangkan tanah, pohon kurmanya, dan
hasil dari tanah dan pohon kurma tersebut, maka ia berkewajiban
mengeluarkan zakat ain, yaitu zakat kurma, apabila memang
mencapai nisob. Selain itu, ia berkewajiban mengeluarkan zakat
tijaroh pada pohon kurmanya, tanahnya, dan hasil dari tanahnya.
(Apabila kurma tidak mencapai nisob maka kurma dinilai harganya
dan digabungkan dengan nilai harga selainnya, yaitu tanah,
pohonnya, dst sebagai zakat tijaroh.)

Atau ada seseorang membeli tanaman berbiji (semisal padi).
Ia berniat tijaroh atau memperdagangkan bijinya dan tibn (Jawa:
damen). Dengan demikian, ia berkewajiban mengeluarkan zakat ain,
yaitu zakat beras, apabila memang mencapai nisob. Selain itu, ia
berkewajiban mengeluarkan zakat tijaroh pada tibn-nya. (Apabila
beras tidak mencapai nisobnya maka beras dinilai harganya dan
digabungkan dengan nilai harga selainnya, yaitu tibn-nya sebagai
zakat tijaroh.)
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Ketika buah kurma dan biji beras di atas telah dipanen maka
keduanya dikeluarkan zakat ain-nya. Sisa dari buah kurma dan biji beras
yang telah dizakati ain-nya tidak wajib dikeluarkan lagi zakatnya sebagai
zakat tijaroh jika memang keduanya masih dimiliki. Adapun haul keduanya
sebagai barang tijaroh dimulai setelah dipanen.  Adapun haul dari batang
pohon kurma, tanahnya, dan tibn (damen) tidaklah terputus sebab dipanen,
melainkan tetap berlanjut sejak pembeliannya yang diniati tijaroh. Dan
ketika sisa buah kurma telah genap haul maka nilai harganya digabungkan
dengan nilai harga batang pohon kurma dan tanahnya (untuk mengetahui
apakah nilai harga semuanya mencapai nisob tijaroh atau tidak), bukan
digabungkan dalam haul, karena haul dari sisa buah kurma dan batang
pohon kurma serta tanah tidak sama permulaannya. Begitu juga, ketika sisa
beras telah genap haul maka nilai harganya digabungkan dengan nilai harga
tibn-nya, bukan digabungkan dalam haul karena alasan yang sama, yaitu
perbedaan dalam permulaan haul.

ستةبعدالتجارةمبالاشرتىبأنالعنيزكاةحولعلىالتجارةزكاةحولتقدمولو
اوجبتأسامهامثللتجارةمعلوفةبهاشرتىأوسائمةنصابحوهلامنأشهر عندزكا

األعوامبقيةيففتجبأيأبداً العنيلزكاةحوالً متامهمنيفتتحمثحوهلامتام

ستةعندهومتكثاحملرمأولمنللتجارةقماشاً مقطعاً عشرينيشرتيأنذلكصورة
فبلغتقومتأخرىأشهرستةمضيوبعدسائمةناضاً بثمنهاويشرتييبيعهامثأشهر
زكاةاحلولهذايففيزكيهاالتجارةحولوسبقزكاتانفيهااجتمعفقدنصاباً اهقيمت
يستمربلاملذكورةباملبادلةاحلوليستأنففالعنيزكاةبعدهحولكلويفجتارة

Apabila haul zakat tijaroh lebih dahulu daripada haul zakat
ain, misalnya; seseorang telah memiliki harta dagangan selama 6
bulan, lalu ia membeli dengan niatan tijaroh misal 40 kambing
(nisobnya) dengan cara ditukar dengan harta dagangannya itu, atau ia
membeli binatang na’am lain dengan jumlah yang telah mencapai
nisob untuk diperdagangkan kembali dengan cara ditukar dengan
harta dagangannya itu, maka ketika telah genap haul, yaitu 6 bulan
berikutnya, ia wajib mengeluarkan zakat tijaroh kambing, kemudian
setelah haul zakat tijaroh telah genap, haul-haul berikutnya wajib
mengeluarkan zakat ain (zakat kambing atau zakat binatang na’am),
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artinya, wajib mengeluarkan zakat ain tersebut di tahun-tahun
berikutnya dan tidak ada lagi haul zakat tijaroh.

Contoh: seseorang membeli 20 potongan kain untuk
diperdagangkan di awal bulan Muharram. Kain-kain tersebut tetap
dimilikinya selama 6 bulan. Setelah itu, ia menjual kain-kain itu.
Hasil penjualan yang berupa dirham atau dinar digunakannya untuk
membeli kambing-kambing (atau binatang na’am lainnya). 6 bulan
berikutnya, kambing-kambing itu telah mencapai nisob zakat ain dan
nilai harganya pun juga telah mencapai nisob zakat tijaroh. Dari sini,
ada 2 zakat yang terjadi secara bersamaan, yaitu zakat tijaroh dan
zakat ain. Akan tetapi, haul zakat tijaroh lebih dahulu terjadi.
Dengan demikian, ia wajib mengeluarkan zakat tijaroh kambing
pada haul saat itu. Sedangkan pada haul berikut-berikutnya, ia
mengeluarkan zakat ain, yaitu zakat kambing. Oleh karena itu, haul
barang dagangan (20 kain) tidak diulangi dari awal sebab terjadinya
pergantian dengan barang dagangan lain (kambing-kambing).

ألنهربحفيهظهروإنمالكهعلىقراضمالوزكاةاملنهجشرحيفاإلسالمشيخقال
إمنااجلعالةيفالعاملأنكمابالظهور،البالقسمةحصتهميلكإمنااملالعإذملكه

الربحمنحسبتمنهأوفذاكغريهمنأخرجهافإنالعملمنبفراغهاجلعليستحق
األجربالضمواجلعلوغريمهاوالكيالالداللأجرةمناملالتلزماليتكاملؤن

Syaikhul Islam berkata dalam kitab Syarah a-Minhaj,
“Kewajiban mengeluarkan zakat tijaroh pada harta qirod (bagi
modal) dibebankan atas pemilik modal, bukan atas amil atau
buruhnya, meskipun diketahui perolehan keuntungan dalam harta
qirod tersebut, karena pemilik adalah pihak yang memiliki harta
qirod sedangkan amil hanya bisa memiliki bagiannya dengan cara
pembagian (yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik), bukan
dengan cara yang hanya sebatas telah diketahui perolehan
keuntungan. Sama halnya dengan amil dalam akad ju’alah, artinya,
ia hanya berhak mendapat ju’lu atau upah setelah selesai dari
pekerjaannya. Apabila pemilik harta qirod mengeluarkan zakatnya
dengan diambilkan dari selain harta qirod tersebut maka zakat
tersebut jelas dihitung dari selain harta qirod itu atau dengan
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diambilkan dari harta qirod maka zakat tersebut dihitung dari
keuntungannya, sebagaimana biaya-biaya untuk mengupahi misal
tukang penunjuk jalan, tukang timbang, dan lain-lain, juga
diambilkan dari keuntungan yang dihasilkan dalam harta qirod. Kata
ju’lu dengan (اجلعل) dhommah pada huruf /ج/ berarti upah.”

5. Harta Rikaz

أياإلسالمقبلمنوهمجاهليةدفنيالراءبكسروهو) الركاز(اخلامسالنوع) و(
غريمهاأووعيسىموسىقوممنالدافنكانلومافيشملوسّلمعليهاهللاصلىبعثته

ركازفهوسيلبنحوظهرأنهعلمفإنظاهراً كانبلمدفوناً يكنملفإنكيوسف
منهومنوجدهفإنشكإنوكذالقطةفهووإالكانماحبسبدفنيألنهأيضاً 
بكسروالقالعاجلاهليةالقبوراملواتومثلالركاززكاةأحياهملكأومبواتالزكاةأهل

وإنالبلدعنبعيدجبليفممتنعحصنوهوورقابكرقبةبفتحهاقلعةمجعالقاف
أوالقرآنمنشيءعليهيكونكأنإسالميدفنيوجدهأوشارعأومبسجدوجده
ومالمسلممالألنهعليهردهوجبمالكهعلمفإناإلسالمملوكمنملكاسم

أنلهمثسنةالواجديعرفهفلقطةمالكهيعلمملوإنعليهباالستيالءميلكالاملسلم
مماكانبأنإسالميأوجاهليهوهليعلمملإنوكذامالكهيظهرملبأنيتملكه
مالكهأنعلمفإنواحلليكالتربعليهأثرالمماأوواإلسالماجلاهليةيفمثلهيضرب

يفءفهووعاندالدعوةبلغته

Jenis harta kelima yang wajib dizakati adalah harta rikaz
dengan (الركاز) Lafadz .(الركاز) kasroh pada huruf /ر/ berarti harta

pendaman orang-orang jahiliah. Mereka adalah orang-orang yang
hidup sebelum datangnya Islam, maksudnya, sebelum Nabi
Muhammad diutus sebagai rasul. Oleh karena itu, harta rikaz
mencakup harta yang dipendam oleh kaum Nabi Musa, Isa, Yusuf,
dan sebelum mereka. Apabila ada harta terlihat di atas permukaan
tanah, maka apabila diketahui bahwa harta tersebut bisa terlihat
karena terbawa arus banjir maka tetap disebut dengan harta rikaz
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karena termasuk harta pendaman dengan melihat sisi asalnya, tetapi
jika tidak diketahui demikian maka termasuk harta luqotoh (temuan).

Begitu juga, apabila diragukan tentang statusnya,
maksudnya, apakah termasuk harta rikaz atau bukan, maka;

 apabila orang yang menemukannya termasuk ahli zakat, baik
tempat ditemukannya berupa bumi mati, atau bumi mati
yang telah ia hidup-hidupkan, atau kuburan jahiliah, atau
tempat tertutup di gunung yang jauh dari kota, maka disebut
dengan harta rikaz,

 apabila ia menemukannya di masjid atau jalan raya atau
apabila ia menemukannya dengan kondisi islami, misalnya;
di atas harta temuan itu terdapat sesuatu dari al-Quran atau
nama raja dari raja-raja Islam, maka apabila diketahui
pemiliknya maka wajib mengembalikannya karena
sesungguhnya harta temuan tersebut merupakan harta milik
orang muslim sedangkan harta orang muslim tidak dapat
dimiliki dengan cara dikuasai, dan apabila tidak diketahui
pemiliknya maka termasuk luqotoh yang wajib diumumkan
selama setahun, setelah setahun terlewati, ia boleh
memilikinya sekiranya pemiliknya tidak muncul-muncul,

 apabila harta temuan tidak diketahui apakah harta tersebut
merupakan pendaman jahiliah atau islamiah, sekiranya harta
temuan itu memungkinkan ada di zaman jahiliah dan
islamiah atau harta temuan itu tidak ada hubungannya sama
sekali dengan jahiliah atau islamiah, seperti; emas batangan
dan perhiasan-perhiasan, maka jika diketahui kalau
pemiliknya telah diberitahu tentang dakwah islamiah dan ia
mengingkarinya, maka harta temuan tersebut termasuk harta
faik.

دارهمدخلوإنالفيءحكمفلهاحلربداريفحريبملكيفوجدوإنالزياديقال
م انتهىغنيمةفهوقهراً أخذوإنوجوباً مالكهعلىفريدبأما

Ziyadi berkata, “Apabila seseorang menemukan harta
pendaman di tanah milik kafir harbi dimana tanah tersebut berada di
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darul harbi, maka harta pendaman tersebut dihukumi sebagai harta
faik. Apabila ia memasuki darul harbi dengan memperoleh jaminan
keamanan dari kaum kafir harbi yang ada disana, maka ia wajib
mengembalikan harta pendaman tersebut kepada pemiliknya, dan
apabila ia mengambil harta pendaman tersebut secara paksa maka
harta pendaman itu dihukumi sebagai ghonimah atau jarahan.”

الزكاةألهليصرفحاليفاخلمسنصاباً بلغإنفيهوالواجب

Besar zakat harta rikaz yang telah mencapai nisob adalah
1/5-nya yang harus dikeluarkan seketika itu kepada ahli zakat.

6. Barang Tambang (Makdin)

ملكأومواتفضةأوذهباً فيهتعاىلاهللاخلقمكانوهو) املعدن(السادسالنوع) و(
نصاباً بلغإنحاالً عشرهربعذلكاستخرجمنعلىفيجبله

Jenis harta yang keenam yang wajib dizakati adalah harta
makdin (barang tambang). Pengertian makdin adalah tempat yang
Allah menciptakan emas dan perak di dalamnya, baik tempat tersebut
adalah bumi mati atau bumi yang ada pemiliknya.

Orang yang mengeluarkan barang tambang (emas/perak)
wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%-nya seketika itu, dengan
catatan apabila barang tambang yang dikeluarkannya itu telah
mencapai nisob.

كانتوإنواحدمكانيفيكونبأنعرفاً معدناحتدإنبعضإىلاملخرجبعضفيضم
طالوإنومرضآلةكإصالحلعذرالعملقطعيضروالعمل،وتتابعدةمتعدحفرة
عرفاً الزمان

Sebagian barang tambang emas/perak harus digabungkan
dengan sebagiannya yang lain (agar mencapai nisob), dengan syarat;
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 tempat penambangannya berada dalam satu lokasi menurut
‘urf-nya, meskipun lubang-lubang untuk menambang ada
banyak,

 proses penambangannya dilakukan secara terus-menerus.

Apabila proses penambangan berhenti karena ada
alasan/udzur, seperti; memperbaiki alat penambangan, sakit;
meskipun berhenti dalam waktu yang lama menurut ‘urf-nya, maka
sebagian barang tambang emas/perak tetap digabungkan dengan
sebagiannya yang lain.

وإنالنصابإكماليفلثانأوليضمفالعذربالالعملقطعأواملعدناختلففإن
غريمنولوبهيقومجتارةعرضمنأوجنسهمنملكهملاثانياً ويضمالزمنقصر

غائباً ملكهماكانإنالالثاينزكىالنصاببهكملفإنإكماله،يفكإرثاملعدن
عشرتسعةاملعدنمناستخرجفلواللزومليتحققسالمتهيعلمحىتزكاتهيلزمهفال

فيهجتبكمااملثقاليفوجتبعشر،التسعةيفزكاةفالبالثاينومثقاالً باألولمثقاالً 
املعدنغريمنعشرلتسعةمالكاً كانلوفيما

Apabila tempat penambangan berbeda-beda lokasinya atau
proses penambangan berhenti tanpa ada alasan/udzur maka sebagian
hasil barang tambang emas/perak (yang pertama) tidak boleh
digabungkan dengan hasil sebagiannya yang lain (yang kedua) untuk
menggenapkan nisob meskipun prosesnya tersebut berhenti selama
waktu yang sebentar.

Ketika hasil tambang pertama tidak digabungkan dengan
hasil tambang kedua, maka untuk menggenapkan nisob, hasil
tambang kedua digabungkan dengan jenis harta emas (jika hasil
tambangnya berupa emas) atau harta perak (jika hasil tambangnya
berupa perak) yang sebelumnya telah dimiliki atau digabungkan
dengan harta tijaroh yang dinilai harganya (dengan emas jika barang
tambangnya berupa emas dan dengan perak jika barang tambangnya
berupa perak) meskipun harta yang telah dimiliki tersebut tidak
berasal dari hasil pertambangan, seperti; harta yang telah dimiliki
sebab warisan. Apabila setelah digabungkan ternyata mencapai
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nisob, maka barang tambang (baik emas atau perak) wajib
dikeluarkan zakatnya.

Berbeda dengan masalah apabila harta yang telah dimiliki itu
tidak ada di tangan, artinya, hilang atau tidak diketahui
keberadaannya, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil
tambang yang kedua sampai benar-benar diketahui ada dan
selamatnya harta yang tidak ada di tangan tersebut.

Dapat dicontohkan; apabila seseorang menghasilkan barang
tambang sebesar 19 mitsqol pada penambangan pertama dan
menghasilkannya sebesar 1 mitsqol pada penambangan kedua
(sedangkan antara keduanya tidak boleh digabungkan) maka 19
mitsqol tersebut tidak wajib dizakati dan 1 mistqol wajib dizakati
(dengan menggabungkannya dengan harta-harta yang telah dimiliki
sebelumnya, baik berupa harta yang sejenis, yaitu emas/perak, atau
harta tijaroh yang telah dinilai harga dengannya, seperti yang telah
disebutkan), sebagaimana diwajibkan mengeluarkan zakat pada hasil
tambang 1 mitsqol dalam kondisi dimana seseorang pada saat itu
telah memiliki 19 mitsqol bukan hasil dari pertambangan.

G. Zakat Fitrah

إدراكمعرمضانمنيومآخرمنالغروبمتاموقتبإدراكالفطرزكاةجتب) فرع(
معهأوبعدهولدمندونمعهأوالغروببعدماتكمنأيضاً رمضانمنقبلهجزء
مخسةإالوغريهذكروكبريصغريوعبدحركلعلى

تلزمهمنقوتوعنبهيليقوملبسحيتاجهماوخادممسكنعنيفضلالمناألول
حيتاجهأناخلادمحباجةواملرادالفطرزكاةيفخيرجهماويومهالعيدليلةحيواناً ولونفقته

أونفسهخيدمأنيأىبومنصبنفسهخدمةمنمانعةضخامةأوكربأوملرضخلدمته
وكالقوتورفعةعلوأيمسجدوزنواملنصبوماشيتهأرضهيفهللعمالممونهخلدمة
مسكحنومناعتيدماوكذاحوائجه،يفلرتددهبهيليقالذيبدلهأوثوبدست
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وخرجذلكوغريالثمراتجمموعوهوالنونبضمونقلاليابساخلبزمنوهووكعك
املعتمدعلىعنهفضلهايشرتطفالآلدميولوالدينبذلك

(Cabang)

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang merdeka, budak,
anak kecil, dewasa (tua), laki-laki, dan perempuan sebab;

 mendapati waktu terbenamnya matahari secara sempurna di
akhir hari dari bulan Ramadhan

 mendapati sedikit waktu dari bulan Ramadhan sebelum
terbenamnya matahari,

Oleh karena itu, orang yang mati setelah terbenam matahari atau
mati bersamaan dengan terbenamnya wajib dikeluarkan zakat
fitrahnya. Berbeda dengan anak yang dilahirkan setelah terbenam
matahari atau bersamaan dengan terbenamnya, maka tidak wajib
dikeluarkan zakat fitrahnya.

Orang-orang yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat
fitrah ada 5, yaitu;

a. orang yang tidak memiliki harta lebihan dari rumah dan
pembantu yang masing-masing dibutuhkan, pakaian yang
layak baginya, dan makanan pokok untuk mereka yang wajib
dinafkahinya meskipun berupa hewan, pada malam hari raya
Idul Fitri dan siangnya. Yang dimaksud dengan pembantu
yang dibutuhkannya adalah sekiranya ia membutuhkan
pembantu tersebut untuk melayaninya sebab sakit, usia tua,
gemuk tubuh yang menyebabkannya tidak bisa menjalankan
aktifitas sendiri, atau mansob ( بصِ نْ مَ  ) atau derajat sosial yang

membuatnya enggan/gengsi menjalankan aktifitas sendiri,
atau untuk melayani mereka yang wajib dibiayainya (seperti;
istri, anak, dll), bukan untuk bekerja mengurus sawahnya
dan binatang ternaknya. Lafadz ( بصِ نْ مَ  ) sama wazan-nya

dengan lafadz ( دجِ سْ مَ  ), yakni berarti luhur dan tinggi.
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Begitu juga, zakat fitrah tidak wajib atas orang yang tidak
memiliki harta lebihan dari pakaian rangkap atau
cadangannya yang layak baginya untuk digunakan
menjalankan aktifitas-aktifitasnya. Selain itu, tidak
diwajibkan zakat fitrah atasnya yang tidak memiliki harta
lebihan dari makanan yang biasa dikonsumsi, seperti; ikan
dan kue-kue kering.

(Maksud harta lebihan disini adalah bahwa harta yang
dikeluarkan untuk zakat fitrah itu lebih dari semua yang
telah disebutkan).

Mengecualikan dengan kriteria di atas adalah hutang,
meskipun kepada anak Adam, artinya, kewajiban zakat fitrah
tidak mensyaratkan kalau harta seseorang yang dikeluarkan
untuk fitrah harus lebih dari hutangnya itu. Ini adalah
ketetapan menurut pendapat mu’tamad.

اتلزمهافالطاعتهيفوهيمعسرزوجهلاغنيةامرأةوالثاين أنهلايسنلكنفطر
عنخيرجأنلهيسنلهالغريلتحملفطرتهسقطتمنكلوكذانفسها،عنخترجها
حرة،ولوزوجتهزكاةعليهجتبفالالرقيقاملعسرومناملتحملخيرجهاملإننفسه
اوخرج يرىحنفياً الزوجكانولوفتلزمها،ووالديهاوأوالدهاكأمتهاغريهافطرةبفطر

اوجوب واحدعلىوجوبفالالزوجعلىالوجوبترىشافعيةوهينفسهاعلىفطر
اكلاعتقادلعدممنهما اعكسهخبالفعليهأ منهماكّالً ألنالزوجعلىجتبفإ
أمااالستقاللبطريقوهيالتحملبطريقالزوجعلىنفسهعلىالوجوبيرىحينئذ

اناشزةكانتبأنطاعتهيفاملرأةتكنملإذا تطيقالصغريةومثلهاحينئذعليهافإ
اجتبفالالوطء افإنمعسرزوجهااليتاملزوجةاألمةوأمازوجهاعلىفطر فطر
اعليهفيجبموسراً كانإذاماخبالفسيدها،عنهاويستحملهاتلزمها زوجولوفطر

مالزمهبعبدهأمته قطعاً فطر
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b. Istri kaya yang memiliki suami melarat dan istri tersebut taat
kepadanya. Oleh karena itu, istri kaya tersebut tidak
diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, tetapi ia disunahkan
mengeluarkannya dari dirinya sendiri. Begitu juga, setiap
orang yang zakat fitrahnya ditanggung oleh orang lain
disunahkan mengeluarkan zakat fitrah sendiri jika memang
orang lain yang menanggungnya itu belum mengeluarkan
zakat fitrah dari dirinya.

Termasuk yang melarat adalah budak, sehingga ia tidak
diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat fitrah dari istrinya,
meskipun istrinya itu perempuan merdeka.

Berbeda dengan amat istri, anak-anak istri, dan kedua orang
tua istri, maka wajib atas suami melarat mengeluarkan zakat
fitrah dari mereka.

Apabila suami melarat itu bermadzhab Hanafiah yang
mengetahui bahwa zakat fitrah diwajibkan atas istrinya,
sedangkan istrinya sendiri bermadzhab Syafiiah yang
mengetahui bahwa zakat fitrah tidak diwajibkan atasnya,
melainkan atas suaminya, maka masing-masing dari mereka
tidak berkewajiban zakat fitrah karena masing-masing dari
mereka tidak meyakini kewajiban zakat fitrahnya sendiri-
sendiri. Berbeda dengan sebaliknya, artinya, suami yang
melarat bermadzhab Syafiiah dan istrinya bermadzhab
Hanafiah, maka zakat fitrah diwajibkan atas suami karena
mereka sama-sama tahu bahwa masing-masing zakat fitrah
mereka diwajibkan atas suami dengan bentuk kewajiban
menanggung jika dari sudut Syafiiah dan kewajiban sendiri
jika dari sudut Hanafiah.

Adapun istri kaya yang memiliki suami melarat dan istri
kaya tersebut tidak taat kepadanya sekiranya ia adalah istri
yang nusyuz maka zakat fitrah diwajibkan atas istri kaya
tersebut.
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Begitu juga, istri yang masih kecil yang belum kuat dijimak
maka zakat fitrahnya tidak diwajibkan atas suaminya.

Adapun amat yang dinikahkah (amat muzawwajah) yang
mana suaminya adalah orang yang melarat maka zakat
fitrahnya diwajibkan atas amat itu sendiri dan tuannya
menanggung mengeluarkan zakat fitrahnya itu. Sebaliknya,
apabila suami amat muzawwajah itu orang yang mampu
maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah istrinya.

Apabila tuan menikahkan amatnya dengan budaknya sendiri
maka jelas sudah bahwa tuan tersebut diwajibkan
mengeluarkan zakat fitrah mereka berdua.

خبالفالستقاللهسيدهعلىوالعليهجتبفالصحيحةكتابةمكاتبوالثالث
نفقتهعليهجتبملوإنسيدهعلىفطرتهجتبحيثفاسدةكتابةاملكاتب

c. Budak mukatab dengan akad kitabah yang sah. Oleh karena
itu, zakat fitrah tidak diwajibkan atasnya dan juga atas
tuannya karena status mukatab tersebut telah menyendiri
(dari tanggungan tuannya). Berbeda dengan budak mukatab
dengan akad kitabah yang fasid, maka zakat fitrahnya
diwajibkan atas tuannya meskipun tuannya tersebut tidak
diwajibkan untuk menafkahinya.

املالبيتيفالعبدوالرابع

d. Budak yang termasuk harta baitul mal.

للمسجداململوكنقوالورجلورباطكمدرسةمعنيعلىولواملوقوفالعبدواخلامس

e. Budak yang diwakafkan, meksipun kepada pihak tertentu
(mu’ayyan) seperti; madrasah, pondokan, seseorang tertentu,
dan budak yang dimiliki oleh masjid.
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منهوسيدهاملكاتبملكلضعفغريهموعلىأنفسهمعلىالثالثةهؤالءفطرةتلزمفال
ايلزممعنيمالكلألخريينوليسكاألجنيب

Oleh karena itu, zakat fitrah tidak diwajibkan atas 3 orang,
yaitu budak mukatab, budak yang menjadi harta baitul mal, dan
budak yang diwakafkan dan dimiliki oleh masjid. Begitu juga, tidak
wajib atas orang lain mengeluarkan zakat fitrah dari mereka. Adapun
dalam budak mukatab, alasan ketidak wajibannya adalah karena
lemahnya status kepemilikan yang dimiliki oleh budak mukatab itu
sendiri dan tuannya. Sedangkan dalam budak baitul mal dan wakaf,
alasan ketidak wajibannya adalah karena tidak ada pemilik tertentu
yang memiliki mereka dan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah
mereka.

Besar Zakat Fitrah

بغريهااملؤديكانوإنعنهاملؤدىبلدقوتغالبمنصاعواحدلكلالفطرةوواجب
قوتغالبمنأعلىاملزكيأعطىفإنواحدعنالصاعيبعضفالواحدجنسمن

خرياً زادألنهجازالبلد

Masing-masing individu wajib mengeluarkan zakat fitrah
sebesar 1 shok yang berupa makanan pokok dari wilayah yang
ditempati oleh muadda ‘anhu (pihak yang zakat fitrahnya
dikeluarkan darinya) meskipun muaddi (pihak yang mengeluarkan
zakat fitrah) tidak berada di tempat tersebut dengan syarat makanan
pokoknya masih sejenis. Dengan demikian, besar 1 shok tersebut
tidak boleh dibagi-bagi, artinya, per individu harus mengeluarkan 1
shok. Apabila orang yang berzakat fitrah mengeluarkan makanan
pokok yang lebih bagus kualitasnya daripada makanan pokok di
tempatnya itu sendiri maka hukumnya boleh karena ia hanya
menambahkan kebaikan.
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ملوملنومعسرموسربنيمشرتكولرقيقمكاتببعضهملنإالصاعمنأقلجيزىءوال
منأقلمنهمكّالً فيجزىءمتموالً البعضذلكيكونأنبشرطصاعبعضإالجيد

الزكاةلزوميقتضيممافيهمابقدرصاع

Zakat fitrah belum dianggap cukup jika yang dikeluarkan
lebih sedikit daripada 1 shok, kecuali;

 budak yang sebagian tubuhnya berstatus mukatab,
 budak yang dimiliki oleh 2 pihak dimana yang satu pihak

adalah orang mampu dan satunya adalah orang melarat
 orang yang tidak mendapati makanan pokok kecuali hanya

sebagian yang terbatas dan kurang dari 1 shok dengan syarat
sebagian tersebut dapat dinilai harganya dengan uang
(mutamawwal),

Dengan demikian, orang-orang yang dikecualikan di atas
hanya wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar kurang dari 1 shok
yang ia punya.

منيكونأنإالنكاحأوقرابةأومبلكنفقتهتلزمهمنفطرةلزمهنفسهفطرةلزمهومن
تلزمهفالنفقتهماالولدلزمحيثأبيهمستولدةأوأبيهزوجةيكونأوكافراً نفقتهتلزمه

ما الوالفطرةمعسروهواألبوالنفقةالفطرةيفاألصلألننفقتهمالزمتهوإنفطر
الفسخمنالزوجةميكنالالفطرةعدموألنالولدفيتحملهاالنفقةخبالفاملعسرتلزم

النفقةعدمخبالف

Barang siapa wajib mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya
sendiri maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari orang-orang
yang ia wajib menafkahi mereka, sebab kepemilikan (budak), kerabat
(orang tua dll), atau nikah (istri), kecuali;

 orang yang ia wajib menafkahinya itu adalah orang kafir
 istri bapaknya dan mustaulidah bapaknya sekiranya ia yang

sebagai anak wajib menafkahi istri bapaknya dan
mustaulidah-nya tersebut. Oleh karena itu, anak tidak wajib
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mengeluarkan zakat fitrah mereka berdua meskipun anak
wajib menafkahi mereka; karena pada asalnya yang wajib
mengeluarkan zakat fitrah dan menafkahi adalah bapak,
sedangkan bapak sendiri dalam kondisi melarat dan zakat
fitrah tidak diwajibkan atas orang yang melarat, berbeda
dengan nafkah, maka anak-lah yang menanggungnya; dan
karena tidak mengeluarkan zakat fitrah dari istri tidak
memberikan pilihan pada istri untuk menfaskh pernikahan,
berbeda dengan tidak mengeluarkan nafkah untuk istri, maka
memberikan pilihan padanya untuk menfaskh pernikahan.

الكافريلزمنعمنفقتهتلزمهمنفطرةتلزمهفالكالكافرنفسهفطرةتلزمهالمنأما
اعلىبناءاملسلمنيوزوجتهوقريبهرقيقهفطرة مثعنهاملؤديعلىابتداءجتبأ

للتقربالللتمييزوهيالكافرنيةمنبدوالاملؤديعنهيتحملها

Adapun orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah
dari dirinya sendiri, seperti; orang kafir, maka ia tidak wajib
mengeluarkan zakat fitrah dari orang-orang yang wajib ia nafkahi.
Akan tetapi, orang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah dari
budaknya, kerabatnya, dan istrinya yang semuanya adalah muslim;
karena didasarkan pada alasan bahwa zakat fitrah pada awalnya
memang diwajibkan atas mereka selaku sebagai muadda ‘anhu,
kemudian ditanggung oleh muaddi (dalam hal ini adalah orang kafir
itu). Ketika orang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah mereka,
maka ia wajib berniat dimana niat disini berfungsi untuk tamyiz atau
membedakan, bukan untuk taqorrub atau beribadah.

فخادمهافزوجتهنفسهتقدميبعضدونالصيعانببعضيسارهعندعليهوجيب) تتمة(
فرقيقه،احملتاجالكبريفولدهفأمهفأبيهالصغريفولدهباألجرةاخلادمدونكانإنبالنفقة

أحوجواألمللحاجةالنفقاتألنالنفقاتيفماعكسهواألمعلىاألبقدموإمنا
يفمجاعةاستوىفإنبشرفه،ويشرفإليهمنسوبألنهأشرفواألبللشرفوالفطرة
منهمشاءعمنفيخرجختريوبننيكزوجاتدرجة
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(TATIMMAH)

Ketika seseorang hanya mampu memiliki beberapa shok
makanan pokok dan tidak memiliki beberapa yang lain maka secara
urut ia wajib mendahulukan zakat fitrah dari;

 dirinya sendiri
 istrinya
 budak istrinya yang wajib dinafkahi jika memang nafkah

budak tersebut lebih rendah daripada upah yang dikeluarkan
untuk menyewa budak,

 anaknya yang kecil
 bapaknya
 ibunya
 anaknya yang sudah besar yang masih membutuhkan

(artinya belum bisa menghidupi dirinya sendiri), kemudian
 budaknya sendiri.

Adapun bapak lebih didahulukan daripada ibu dalam zakat fitrah dan
ibu lebih didahulukan daripada bapak dalam nafkah adalah karena
nafkah diadakan sebab kebutuhan dan ibu adalah yang lebih
membutuhkan, sedangkan zakat fitrah diadakan sebab kemuliaan dan
bapak adalah yang lebih mulia karena anak itu dinasabkan kepada
bapak dan anak bisa mulia sebab kemuliaan bapaknya.

Apabila ia hanya memiliki beberapa shok saja, seperti yang
telah disebutkan, sedangkan orang-orang yang wajib dikeluarkan
zakat fitrah olehnya menduduki derajat atau kedudukan yang sama,
misalnya; orang-orang tersebut terdiri dari beberapa istri, atau terdiri
dari beberapa anak, maka ia diperkenankan memilih antara istri mana
dan anak mana yang zakat fitrahnya hendak dikeluarkan olehnya.

H. Waktu Pelaksanakan Zakat

الركازمنوتصفيتهاملقصودإخراجوقتاألولأربعةالزكاةوجوبوأوقات) تنبيهات(
كّالً احلبواشتدادالصالحبدووالثاينذلكفعقبإخراجهاوجوبوقتوأماواملعدن

ذلكوغريوالتنقيةاجلفافبعدفهوإخراجهاوجوبوقتوأمااملستنبتيفبعضاً أو
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قالالفطرزكاةيفالعيدليلةأولوالرابعوالتجارةوالنعمالناضيفاحلولوالثالث
إنلالتباعالعيدصالةقبلخترجأنويسنرمضانأوليفإخراجهاوجيوزالباجوري

آخرإىلتأخريهاويكرهالنهارأولاألداءاستحبأخرتفإنالنهارأولالصالةفعلت
قريبحنوكانتظارالاملستحقنيأومالهكغيبةعذربالعنهتأخريهاوحيرمالعيديوم

ملإنلهتأخريهاجيوزفإنهاملالزكاةخبالفلذلكعنهتأخريهاجيوزفالوصاحلكجار
اهاحلاضرينضرريشتد

(TANBIHAT)

Waktu-waktu wajib zakat ada 4 (empat), yaitu:

1) Waktu mengeluarkan isi dan membersihkannya dari harta
rikaz dan makdin (barang tambang). Adapun waktu
kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah setelah
dikeluarkan dan dibersihkan tersebut.

2) Terlihatnya kematangan dan kerasnya biji-biji tanaman, baik
telah matang atau keras semuanya atau baru sebagian. Ini
adalah dalam harta berupa tumbuhan. Waktu kewajiban
mengeluarkan zakatnya adalah setelah tumbuhan tersebut
kering, dibersihkan, dan lain-lain.

3) Haul (setahun) dalam harta emas dan perak, binatang-
binatang na’am, dan tijaroh (dagangan).

4) Awal malam hari raya Idul Fitri dalam zakat fitrah. Bajuri
berkata, “Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah di awal
bulan Ramadhan. Disunahkan mengeluarkannya sebelum
sholat Id karena ittibak jika memang sholat Id tersebut
dilakukan di awal hari. Akan tetapi, apabila pelaksanakan
sholat Id diakhirkan maka disunahkan menunaikan zakat
fitrah di awal hari. Dimakruhkan mengakhirkan pengeluaran
zakat fitrah sampai akhir hari raya Idul Fitri. Dan
diharamkan mengakhirkan berzakat fitrah hingga telah
terlewat hari raya Idul Fitri jika mengakhirkannya tersebut
tidak didasari oleh udzur, seperti; harta zakat fitrah tidak ada
di tangan atau para mustahik zakat belum ditemukan.
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Apabila udzur yang berupa semisal; menunggu kerabat,
tetangga, orang sholih, maka tidak diperbolehkan
mengakhirkan zakat fitrah hingga terlewat hari raya Idul Fitri
sebab udzur tersebut. Berbeda dengan zakat mal (harta),
maka diperbolehkan mengakhirkannya jika memang tidak
menyebabkan dampat negatif terhadap para hadirin (para
mustahik zakat). “

الواجباتكسائراألداءمنمتكنإذافوراً جيباملالزكاةأداءوشرحهاملنهجيفقال
أومغصوبمالأولهالوصولعسرقارأوسائرغائبمالحبضورالتمكنوحيصل
أوإماممنللزكاةآخذوحبضورأخذهتعذرحالأومؤجلدينأو)حمجور(د جمحو 
أوديينمهممنمالكوخلوومعدنوترباحلبوتنقيةالثمروجبفافمستحقأوساع

ديناستيفاءعلىأولهالوصولسهلبأنقارغائبعلىوبقدرةوأكلكصالةدنيوي
بالعنيمتعلقةكانتإذاوأمابالذمة،متعلقةالزكاةكانتإذافلسحجروبزوالحال،

أجرةتقررتإذاأيضاً فوراً أداؤهوجيباحلجرزوالعلىيتوقفوالحاالً فيخرجها
بعدأداءهاأخرفإنوطءأوموتأوبتشطريتقررهيشرتطفالالصداققبضت
لتقصريهالتلفقبليؤديهكانمايؤديبأنضمنبعضهأوكلهاملالوتلفالتمكن
ماخبالفتقصريهالنتفاءضمانفالالتمكنقبلتلفوإنمستحقه،عناحلقحببس

بإتالفهلتقصريهيضمنفإنهأتلفهلو

Disebutkan di dalam kitab al-Minhaj dan Syarah-nya,
“Menunaikan zakat mal wajib dengan segera ketika memang
memungkinkan menunaikannya, sebagaimana ibadah-ibadah wajib
lain yang juga harus dilaksanakan segera. Keadaan memungkinkan
tersebut dihasilkan dengan misalnya;

 kembalinya harta bergerak yang tidak ada di tangan
sebelumnya atau mudahnya mendatangi harta tak bergerak
yang sebelumnya sulit untuk didatangi,

 kembalinya harta yang sebelumnya digosob,
 hilangnya sifat mahjur,
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 terlunasinya hutang yang ditangguhkan atau yang jatuh
tempo yang sebelumnya sulit untuk diambil (ditagih),

 hadirnya para pengambil zakat (akhidz az-zakat), yaitu
imam, penyalur, atau mustahik zakat sendiri,

 keringnya buah-buahan,
 bersihnya biji-bijian (dari kulit), emas batangan, dan barang

tambang,
 pemilik harta zakat tidak sedang direpotkan oleh urusan

agama atau dunia, seperti; sholat dan makan,
 mampu memperoleh kembali harta (zakat) yang tak bergerak

sekiranya mudah untuk mendatanginya,
 mampu melunasi hutang yang telah jatuh tempo,
 hilangnya sifat mahjur bi falas jika memang zakatnya

berhubungan dengan dzimmah atau tanggungan, sedangkan
apabila zakatnya berhubungan dengan ain (dzar harta itu
sendiri) maka wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu dan
tidak perlu menunggu hilangnya sifat mahjur-nya,

Begitu juga, wajib segera mengeluarkan zakat mal ketika
upah yang ditetapkan telah diterima, bukan mahar, sehingga tidak
disyaratkan ditetapkannya mahar dengan dibagi separuh, atau sebab
kematian, atau jimak. Apabila seseorang mengakhirkan
mengeluarkan zakat, padahal keadaan saat itu sudah
memungkinkannya, kemudian harta zakat rusak semua atau
sebagian, maka ia wajib menanggung kerusakan tersebut, sekiranya
ia mengeluarkan harta yang seharusnya dikeluarkan sebelum rusak,
sebab ia telah ceroboh dengan menahan hak dari mustahik zakatnya.

Sebaliknya, apabila harta zakat rusak sebelum keadaan pada
saat itu memungkinkannya mengeluarkan zakat, maka tidak ada
kewajiban menanggung kerusakannya, sebab tidak ada faktor
kecerobohan. Berbeda juga dengan masalah apabila keadaan belum
memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan zakat, tetapi ia
merusakkan harta zakat, maka ia tetap wajib menanggung kerusakan
itu sebab kecerobohannya dengan merusakkannya.”
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بأسىناملسمىشرحهيفاإلسالموشيخالطالبروضيفاملقريبنإمساعيلقال
أومساويةبآفةتقصريغريمناألداءمنالتمكنقبلالثمرةتلفتوإنفرعاملطالب

منالتمكنقبلاملاشيةتلفتلوكمايضمنملبعدهأوجفافهاقبلكسرقةغريها
للضمانشرطالتمكنألنقسمهأيحصتهأخرجالنصابدونمنهابقيفإذااألداء

اهفيضمنحرزغرييفوضعهكأنقصرلوماتقصريبغريوخرجللواجبال

Ismail bin Mukri dalam kitab Roudh at-Tholib dan Syaikhul
Islam dalam Syarah-nya yang berjudul Asna al-Matholib berkata;

(Cabang)

Apabila harta buah-buahan rusak sebelum keadaannya
memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, dimana rusaknya itu
tanpa ada kecerobohan dan kesengajaan, semisal; rusaknya sebab
bencana dari langit (hujan, petir, dll) atau dicuri, baik buah-buahan
itu belum kering atau sudah kering, maka pemiliknya tidak wajib
untuk menanggung harta kerusakan tersebut kepada mustahiknya.
Apabila binatang na’am mati, dan keadaannya itu belum
memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, maka apabila
binatang na’am yang tersisa kurang dari nisob, maka wajib
mengeluarkan zakat dari binatang yang tersisa itu, karena keadaan
memungkinkan (tamakkun) hanyalah syarat untuk menanggung
(dhoman), bukan untuk besar zakat yang wajib dikeluarkan. Berbeda
dengan masalah apabila seseorang ceroboh, misalnya, ia menyimpan
buah-buahannya tidak di tempat penyimpanannya, kemudian buah-
buahan tersebut rusak, dan keadaan pada saat itu belum
memungkinkannya untuk mengeluarkan zakatnya, maka ia tetap
berkewajiban menanggung.

I. Niat Zakat

فرضيكفيوالاملفروضةمايلصدقةأوصدقةفرضأوزكاةكهذاالزكاةيفنيةوجتب
امايلصدقةوالونذراً كفارةيكونقدألنهمايل نافلةتكونأل
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Wajib berniat dalam zakat, misalnya seseorang berniat, “Ini
adalah zakat,” atau, “Ini adalah shodaqoh fardhu,” atau, “Ini adalah
shodaqoh harta yang difardhukan.” Tidak cukup jika ia berniat, “Ini
adalah kefardhuan harta,” karena terkadang niat semacam ini bisa
dimaksudkan pada membayar kafarot atau nadzar, dan tidak cukup
jika ia berniat, “Ini adalah shodaqoh harta,” karena terkadang niat
semacam ini bisa dimaksudkan pada shodaqoh sunah.

غريهعناملخرجيقعملعينهفإناإلخراجعندمزكىمالتعينيجيبوال

Tidak wajib mentakyin atau menentukan harta yang dizakati
ketika dikeluarkan. Apabila seseorang mentakyin harta yang dizakati
maka harta tersebut hanya zakat dari harta yang ditakyin itu, dan
tidak mencukupi harta zakat selainnya.

هحمجور عنالنيةالويلوتلزم

Diwajibkan atas wali untuk berniat zakat sebagai ganti dari
mahjur-nya. (Mahjur adalah orang yang dilarang atau tercegah
pentasarrufannya).

يضروالجاززلالععندونوىالزكاةمقدارعزلولواملنهاجشرحيفحجرابنقال
الزكاةمنالقصدوألنمستحقكلبإعطاءاالقرتانلعسركالصومالتفرقةعلىتقدميها

النيةتقارنملوإنأيضاً أجزأهالتفرقةوقبلالعزلبعدنوىولومستحقهاحاجةسد
موعيفكماأخذها نوىمثتطوعاً ليفرقهوكيلهإىلماالً دفعلوأنهالعباديعنوفيها

علىتقدميهاأمامستحقهاالقابضكانإنالفرضعن) وقغ(الوكيلفرقهمثالفرضبه
اهنيةغريمناحلولبعدالزكاةكأداءجيزىءفالالوكيلإعطاءأوالعزل

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Syarah al-Minhaj, “Apabila
seseorang meng’azl atau mengambil ukuran besar zakat yang wajib
dikeluarkan dari hartanya dan ia berniat zakat pada saat ‘azl-nya itu
maka diperbolehkan (menurut pendapat ashoh). Diperbolehkan
mendahulukan niat zakat sebelum tafriqoh atau membagikannya
kepada mustahik, seperti puasa, karena sulitnya menyertakan niat
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bersamaan dengan memberikan harta zakat kepada setiap mustahik,
lagi pula, tujuan zakat adalah untuk menambal kebutuhan
mustahiknya. Apabila seseorang berniat zakat setelah ‘azl dan
sebelum tafriqoh maka juga sudah mencukupi meskipun niat tersebut
tidak berbarengan dengan pengambilan (penerimaan) yang dilakukan
oleh mustahik, seperti keterangan yang disebutkan di dalam kitab al-
Majmuk. Disebutkan pula dalam kitab al-Majmuk dari Ubadi bahwa
apabila pemilik menyerahkan hartanya kepada wakilnya agar
diberikan kepada orang lain sebagai shodaqoh sunah, kemudian
pemilik meniatkan harta yang diserahkan itu sebagai shodaqoh
fardhu, kemudian wakil membagikan harta itu kepada orang lain,
maka harta tersebut berstatus sebagai zakat (shodaqoh fardhu)
dengan catatan apabila orang lain yang menerimanya itu memang
termasuk mustahik zakat. Adapun mendahulukan niat sebelum ‘azl
atau berniat setelah wakil memberikan harta zakat kepada mustahik,
maka belum mencukupi, seperti; menunaikan zakat setelah haul
tanpa ada niat zakat.”

الفقطلسنةاحلولمتاموقبلالنصابملكبعداحلويلاملاليفالزكاةتعجيلوجيوز
منهاألكثر

االستحقاقبصفةالقابضوبقاءالوجوببصفةاملالكبقاءزكاةاملعجلوقوعوشرط
املالكتغريأومبوتأوبردةمتامهقبلأحدمهاأومنهماكلتغريفإناحلولمتامإىل

إقرارأواملعجلةالزكاةبغريبغىنالقابضتغريأوعنهاملعجلمالهعنملكزوالأوبفقر
وأعلمهمعجلزكاةأنبنيإنالقابضمناملالكاسرتدهالنسبجمهولوهوبرق

الدفععنداإلعالمبرتكلتفريطهيسرتدهملالقابضيعلمهوملذلكيبنيملفإنالقابض،
تطوعاً فيقع

Diperbolehkan mendahulukan zakat dalam mal hauli (harta-
harta zakat yang mensyaratkan haul) dengan catatan mal hauli
tersebut telah mencapai nisob dan belum genap haul selisih setahun
saja, tidak lebih.
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Syarat mal hauli yang didahulukan tetap berstatus sebagai
zakat adalah tetapnya kewajiban berzakat atas pemilik dan tetapnya
status mustahik atas penerimanya sampai genap haul. Oleh karena
itu, apabila status mereka berdua atau status salah satu dari mereka
berdua mengalami perubahan sebelum genap haul sebab murtad atau
mati, atau apabila pemilik berubah menjadi fakir, atau apabila status
kepemilikan atas harta zakat yang didahulukan itu telah hilang dari
pemilik, atau apabila penerima berubah menjadi kaya bukan berkat
harta zakat yang diberikan kepadanya, atau apabila penerima
mengakui sifat budak dan pada saat menerima harta zakat, status
budaknya tidak diketahui, maka pemilik meminta kembali harta
zakatnya yang didahulukan itu dari penerimanya, jika memang
sebelumnya pemilik telah menjelaskan dan memberitahukan kepada
penerima bahwa zakat yang diberikan kepadanya itu adalah zakat
yang didahulukan. Sedangkan apabila sebelumnya pemilik tidak
menjelaskan dan tidak memberitahukan status zakatnya itu kepada
penerima maka pemilik tidak boleh meminta kembali harta zakat
yang didahulukannya dari penerima sebab pemilik telah ceroboh
dengan tidak memberitahu penerima pada saat memberinya. Dan
zakat yang didahulukan itu berubah menjadi shodaqoh sunah.

J. Syarat-syarat Wajib Zakat

أربعةالزكاةوجوبوشروط) خامتة(

مكاتباً ولورقيقعلىزكاةفالاحلرببعضهاألموالملكبأنللبعضولوحريةأحدها

(KHOTIMAH)

Syarat-syarat wajib zakat ada 4 (empat), yaitu:

1) Merdeka; meskipun hanya merdeka pada sebagian tubuh,
seperti budak memiliki harta dengan sebagian tubuhnya yang
merdeka. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas
budak murni, meskipun budak mukatab.
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كالصالةقضائهاوالبأدائهاميلز الأنهمبعىنأصليكافرعلىزكاةفالإسالموثانيها
فإنكملكهفموقوفردتهحالعليهوجبتاليتاملرتدزكاةإخراجوجوبوأماوالصوم

للماضيزكىأسلمأويفءمجيعهبللهمالالأنلتبنيعليهزكاةالأنبانمرتداً مات
وتكون15فيهاالكفارةعنأطعملوكماجيزئهفإنهردتهيفزكاةيكنملماالردةيف

فيماولواإلسالمشرطهألنمبوقوففليساالستقراروجوبوأماللعبادةالللتمييزنيته
عنهقهراً ردتهحالمالهمنفتخرجالديونمنفهيالردةقبلوجباليتأمامضى
مرتداً ماتأمذلكبعدأسلمسواء

2) Islam; oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan atas kafir asli,
dengan artian bahwa ia tidak wajib mengeluarkan zakat dan
mengqodhonya, sebagaimana sholat dan puasa. Adapun
kewajiban mengeluarkan zakat atas orang murtad yang mana
zakat diwajibkan atasnya pada saat kemurtadannya,
hukumnya adalah mauquf (ditahan) sebagaimana status
kepemilikannya. Apabila si murtad mati dalam kondisi
murtad maka jelas bahwa zakat tidak diwajibkan atasnya
karena ia tidak punya status kepemilikan harta sama sekali
sehingga seluruh hartanya termasuk harta faik. Apabila si
murtad kembali masuk Islam maka ia telah menzakatkan
harta zakat yang telah ia keluarkan pada saat kemurtadan
karena demikian ini sudah mencukupi, sebagaimana ketika ia
kembali masuk Islam dan sebelumnya ia telah memberikan
makanan pada saat kemurtadan sebagai pembayaran kafarat,
dan niatnya zakat pada saat kemurtadan itu berfungsi untuk
tamyiz (membedakan) bukan untuk ibadah. Adapun
kewajiban istiqror (menetapkan status kepemilikan) maka
tidaklah mauquf (ditahan) karena syarat dari istiqror sendiri
adalah Islam meskipun hanya sekedar pernah masuk Islam.
Adapun zakat yang diwajibkan atas si murtad sebelum

15 Ibarot dari Asna al-Matholib:

ْسَالِم َأْخرََج اْلَواِجَب يف الرِّدَِّة َوقـَبـَْلَها َوِإْن َأْخرََج َحاَل رِدَّتِِه َأْجزَأَُه كما ل و أَْطَعَم عن َوِإْن َعاَد إَىل اْإلِ
اْلَكفَّارَةِ 
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kemurtadannya maka zakat tersebut termasuk hutang,
sehingga harus dikeluarkan dari hartanya pada saat
kemurtadan secara paksa, baik setelah itu ia kembali masuk
Islam atau ia mati dalam kondisi masih murtad.

تعنيلعدمألجلهموقوفجننيمالوالاملالبيتماليفزكاةفالمالكتعنيوثالثها
يففتجبخاصةجهةعلىاملوقوفدونعامةجهةعلىاملوقوفريعومثلهاملالك

بهيردملألنهمؤذنهأواملسجدإمامعلىاملوقوفالعامةاجلهةومنعينهيفالريعه
الوصفذااتصفمنكلبهأريدوإمنامعنيشخص

3) Pemilik harta memiliki secara pribadi atas harta zakat. Oleh
karena itu, tidak diwajibkan berzakat dalam harta baitul mal
dan harta janis yang diwakafi karena tidak ada status
kepemilikan pribadi. Termasuk harta yang tidak dimiliki
secara pribadi adalah hasil dari harta yang diwakafkan untuk
kepentingan umum. Berbeda dengan hasil dari harta yang
diwakafkan untuk kepentingan tertentu maka wajib dizakati
hasil tersebut, bukan dzatnya. Termasuk untuk kepentingan
umum adalah harta yang diwakafkan kepada imam masjid
atau muadzinnya karena siapapun bisa menjadi imam masjid
tersebut ataupun muadzinnya.

والرابعركازيفوالثالثمعدنيفوالثايننابتيفاألولأمورستةيفإالحولورابعها
يزكىفإنهالنتاجواخلامسعنهالزكاةأخرجالغروبقبلولدلهولدفإذاالفطرزكاةيف

نفسيفبزيادةحصلسواءأيضاً أصلهحبوليزكىفإنهحبر يفوالسادسأصلهحبول
زكىقيمتهبدونالعرضباعولواألسواقبارتفاعأوومثرةوولدحيوانكسمنالعرض
الربحزكاةوحملالوجوبأرجحهماوجهانمنهاالزائدزكاةففيمنهابأكثرأوالقيمة
عليهوحالدرهممبائيتمتاعاً اشرتىكأنبهيقومماجنسمنينضملإنأصلهحبول
أثناءيفاجلنسغريمننضأوعندهأمسكهبليبعهوملدرهمثالمثائةوقيمتهاحلول
بأنوإالاملائتنيحبولاملائةفيزكيبدنانريوباعهدرهممبائيتمتاعاً اشرتىكأناحلول
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عرضاً بهاشرتىأواحلولآخرإىلوأمسكهاحلولأثناءيفاجلنسمنناضاً الكلصار
أصلهحبولالحبولهالزائدزكىمتامهقبل

4) Haul (telah berumur setahun); kecuali dalam 6 harta zakat,
yaitu;
a) tanam-tanaman
b) barang tambang
c) rikaz
d) harta dalam zakat fitrah, apabila seseorang memiliki

anak sebelum terbenamnya matahari di hari akhir bulan
Ramadhan maka anak tersebut wajib dikeluarkan zakat
fitrahnya

e) peranakan dari binatang na’am karena peranakan
tersebut dizakati dengan diikutkan haul indukannya

f) keuntungan dalam harta tijaroh; karena keuntungan
tersebut diikutkan dengan haul modalnya, baik
keuntungan itu diperoleh dengan bertambahnya dzat
barang dagangan itu sendiri, seperti; gemuknya binatang
dagangan, anaknya, dan buah-buahan dari pohon
dagangan; atau keuntungan itu diperoleh dengan
kenaikan harga pasar. Apabila seseorang menjual
barang dagangannya dengan menurunkan harganya
maka ia tetap menzakatkan harga yang diturunkan
tersebut. Apabila ia menjual barang dagangannya
dengan menaikkan harganya maka kewajiban menzakati
pada harga yang dinaikkan tersebut terdapat dua wajah
pendapat, tetapi yang paling arjah menetapkan wajib
menzakati.

Syarat menzakatkan keuntungan dalam harta tijaroh
dengan diikutkan haul modalnya adalah;
 apabila keuntungan tersebut tidak ditunai uangkan

ke dirham atau dinar, sekiranya ditunai uangkan ke
mata uang yang sejenis dengan mata uang saat
pembelian modal, misalnya;  seseorang membeli
barang dagangan dengan 200 dirham. Dagangan
tersebut telah genap haul-nya dan nilai harganya
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menjadi 300 dirham. Ia tidak memperjual belikan
barang dagangannya yang senilai 300 dirham
tersebut, melainkan ia menahan dan
menyimpannya. Maka haul keuntungan yang
senilai 100 dirham diikutkan dengan haul
modalnya, yaitu 200 dirham.

 Apabila ditunai uangkan ke mata uang yang tidak
sejenis dengan mata uang yang digunakan untuk
membeli modal di tengah-tengah haul, misalnya;
seseorang membeli barang dagangan dengan 200
dirham. Ia menjualnya dengan dibayar beberapa
dinar (yang andai ditunai uangkan ke dirham maka
memperoleh keuntungan 100 dirham). Maka haul
keuntungan tersebut diikutkan pada haul modalnya.

Sedangkan apabila modal dan keuntungan sama-
sama ditunai uangkan ke mata uang yang sejenis di
tengah-tengah haul, kemudian ditahan sampai akhir
haul, atau apabila uang modal dan keuntungan
digunakan untuk membeli barang dagangan lain
sebelum genap haulnya, maka keuntungan tersebut
dizakatkan dengan haul sendiri, tidak diikutkan
pada haul modalnya.

اسببالنصابولكنأدائهامنومتكننصابالزكاةوجوبيفأيضاً ويعترب اللوجو
اشرطوالتمكنلهشرط االالستقرارهالضما لوجو

الللضمانشرطفإنهالتمكنخبالفأصلهامنالزكاةجتبملالنصابيوجدملفلو
ماللنافيقاليلغزوعليهحقهملألصنافيضمنمليوجدملفلوالوجوبألصل
الالنصابملكوهوالسببوجودعلىمتوقففالوجوبإمثوالخترجوملزكاتهوجبت

إخراجهامنالتمكنوهوالشرطعلى

Kewajiban zakat ditentukan juga oleh nisob dan tamakkun
(keadaan yang memungkinkan) untuk membayarkannya. Akan
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tetapi, nisob merupakan sebab kewajiban zakat, bukan syarat
wajibnya, sedangkan tamakkun merupakan syarat dhoman
(menanggung) zakat, bukan syarat wajibnya.

Apabila tidak didapati nisob pada harta maka tidak wajib
berzakat sama sekali.

Berbeda dengan tamakkun, karena tamakkun merupakan
syarat dhoman, bukan syarat dasar kewajiban berzakat, sehingga
apabila tidak didapati tamakkun maka tidak berkewajiban dhoman
atau menanggung hak para mustahik zakat. Oleh karena ini, ada
pepatah, “Kita punya harta yang wajib dizakati, tetapi tidak
dibayarkan zakatnya dan tidak berdosa.”

Dengan demikian, kewajiban zakat tergantung pada
wujudnya sebab, yaitu memiliki nisob, bukan tergantung pada syarat,
yaitu tamakkun untuk membayar zakat.

وسفيهوجمنونصيبماليففتجبرشدوالعقلوالبلوغالزكاةوجوبيفيعتربوال
املوىليكنملوإنكشافعيذلكيعتقدأييرىكانإنوليهعنهباإلخراجواملخاطب

الويلبعقيدةالعربةإذيراهعليه

باإلخراجخياطبالإذعنهسقطتعليهاملوىلكمالقبلاملالوتلفخيرجهاملفإذا
قصرإنالويلوضمنكمالهقبل

حنيفةأباوقلدعليهاملوىلبلغإذالهاحلنفياحلاكمتغرميمنخوفاً تأخريهكانإننعم
فإنالكمالإىلالزكواتمنعليهوجبماجيمعأنحينئذلهفاألوىلعذراً ذلككان

أعلمواهللاعليهحرممثالً ذلكخلوفتأخريهيكنمل

Kewajiban zakat tidak diharuskan baligh, berakal, dan pintar.
Oleh karena ini, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, orang
gila, dan mahjur lis safih, tetapi yang dituntut untuk mengeluarkan
zakat tersebut adalah wali jika memang wali meyakini tentang
kewajiban mengeluarkan zakat dari harta mereka (mula ‘alaih),
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misalnya; wali tersebut bermadzhab Syafii, meskipun mereka tidak
meyakininya (sebagaimana menurut madzhab Hanafi), sebab yang
menjadi patokan adalah keyakinan wali.

Apabila wali belum mengeluarkan zakat dari harta mula
‘alaih, sedangkan harta tersebut mengalami kerusakan sebelum
kesempurnaan mula ‘alaih (misalnya; anak kecil menjadi baligh,
orang gila menjadi sembuh, dst) maka zakat gugur dari mula ‘alaih
karena ia tidak dituntut mengeluarkan zakat sebelum
kesempurnaannya. Akan tetapi, wali wajib dhoman (menanggung)
atas harta yang dirusakkan jika kerusakan tersebut disebabkan oleh
kecerobohannya.

Apabila wali mengakhirkan mengeluarkan zakat dari harta
mula ‘alaih karena takut kalau misalnya ia mengeluarkan zakatnya
maka hakim yang bermadzhab Hanafiah akan menjadikan harta zakat
yang dikeluarkannya itu sebagai hutang yang harus dibayar ketika
mula ‘alaih telah sempurna dan mula ‘alaih bertaklid kepada Abu
Hanifah, maka sikap wali yang mengakhirkan zakat tersebut
dihukumi udzur. Jika demikian keadaannya, yang lebih utama untuk
dilakukan wali adalah mengumpulkan terlebih dahulu harta-harta
mula ‘alaih yang wajib dizakati (dan jangan membayarkannya dulu)
sampai mula ‘alaih telah sempurna. Apabila sikap wali yang
mengakhirkan zakat, seperti yang telah disebutkan, bukan karena
takut akan dituntut hutang maka diharamkan. Wallahu a’lam.

الشرقيةأهلعنداملرضيةاملقدمةهذهخدمةعلىوتعاىلتباركاهللايسرهماآخروهذا
أكتبهأياثبتهأنأردتاملصنفتركهوقداإلسالمأركانمنركناً الصومكانملالكن

اتكاالً كذلككانوإناحلجوتركتاتربكاً املقدمةهذهإىللهضاماً اخلدمةبأذيال
ألنهالصومإىلاالحتياجولشدةبالنسكمعلومةمستقلةكتباً لهوألناملطوالتعلى
الصومعليهجيبمنأفرادلكثرةاحلجمنوقوعاً أكثر

طريقألحسنالتوفيقوباهللاملعبودامللكبعوناملقصوديفالشروعأوانوهذا



205

Ini adalah akhir materi yang Allah tabaraka wa ta’ala telah
memudahkanku untuk mensyarahi kitab (Safinah an-Naja) yang
disukai dan diridhoi oleh para penduduk wilayah timur. Akan tetapi,
ketika puasa merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam,
sedangkan Mushonnif tidak menjelaskannya maka aku ingin
menuliskan beberapa materi terkait puasa sebagai bentuk pelengkap
kitab karena ngalap berkah dengannya. Aku tidak menjelaskan haji
meskipun haji juga termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam
karena merasa sudah cukup dengan karya-karya tebal yang telah
mencakupnya, dan karena sudah banyak kitab yang menuliskan
tentang haji dalam kajian tersendiri yang dikenal dengan judul an-
Nusuk, dan karena sangat dibutuhkannya pembahasan tentang puasa
sebab puasa lebih banyak dialami daripada haji karena banyaknya
individu yang wajib melakukan puasa (daripada individu yang wajib
melakukan haji).

Kini saatnya mulai membahas tentang kajian puasa dengan
perantara pertolongan Allah Yang Maha Merajai. Wa billahi at-
Taufik Li Ahsani Torik.
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BAGIAN KEDUA PULUH LIMA

PUASA

A. Perkara-perkara yang Mewajibkan Puasa

الصيامبهجيبفيما) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
mewajibkan puasa Ramadhan.

الرؤيةمنأي) يوماً ثالثنيشعبانبكمالأحدهامخسةأموربأحدرمضانصومجيب(
وسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولكانعنهااهللارضيعائشةقالتمثالً شعبانيف

يوماً ثالثنيشعبانإكمالأنعلىدليلهذاغريهيفيتحفظالماشعبانيفيتحفظ
احلسابمنالالرؤيةمن

Puasa Ramadhan diwajibkan sebab salah satu perkara dari 5
(lima) perkara dibawah ini:

1. Genapnya bulan Sya’ban menjadi 30 hari dimulai dari
rukyah hilal di bulan Sya’ban.

Aisyah rodhiallahu ‘anha berkata, “Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama selalu lebih berhati-hati di bulan Sya’ban
daripada di bulan-bulan selainnya.” Ini merupakan dalil bahwa
menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari dimulai dari rukyah
hilal, bukan dari hisab.

2. Rukyah hilal (Melihat Bulan)

منبدوال) فاسقاً كانوإنرآهمنحقيف(رمضانهاللأي) اهلاللبرؤيةوثانيها(
فإنلرؤيتهوأفطروالرؤيتهصومواوسّلمعليهاهللاصلىلقولهاراً لرؤيتهأثروالليالً رؤيته
منكمكلوليفطرمنكمكلليصمأييوماً ثالثنيشعبانعدةفأكملواعليكمغم
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علىوالثاينرمضانهاللعلىعائداألوليفالضمريألناستخدامفيهلرؤيتهقوله
املغينيفهشامابنقالهكمارؤيتهبعدأيبعدمبعىنوالالماملدابغيقالشوالهالل
املصباحيفكماللصريورةفاهلمزةالفطروقتيفادخلواأياهلمزةبقطعوأفطرواقوله
إذاومثلهرمضانهاللعلىعائدوالضمريبالغماماسترتأيالغنيبضمغمفإنقوله
رمضاندخولعلىالدالةواألمارةالسويفيقالهثالثنيرمضانفيكملشوالهاللغم

حكميفالعادةبهجرتمماذلكوحنواملدافعوضربباملنايراملعلقةالقناديلكإيقاد
الرؤية

Maksudnya, puasa Ramadhan menjadi wajib sebab rukyah
hilal Ramadhan bagi orang yang melihatnya meskipun ia adalah
orang fasik. Dalam rukyah hilal, wajib terjadi di malam hari
sehingga apabila hilal Ramadhan terlihat di siang hari maka tidak
memberikan pengaruh sama sekali terhadap kewajiban berpuasa,
karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Berpuasalah setelah melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah
setelah melihat hilal (Syawal). Apabila (hilal Ramadhan) tertutup
mendung maka genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari,”
maksudnya berpuasalah setiap orang dari kalian dan berbukalah
setiap orang dari kalian.

Sabda Rasulullah yang berbunyi هِ تِ يَ ؤْ رُ لِ  (setelah melihatnya)

mengandung istikhdam karena dhomir pada lafadz لرؤيته yang pertama

kembali pada hilal Ramadhan dan dhomir pada lafadz لرؤيته yang

kedua kembali pada hilal Syawal.

Mudabighi berkata, “Huruf /ل/ dalam lafadz (لرؤيته) berarti دعْ بَـ 
(setelah) sehingga berarti setelah melihat hilal (Ramadhan) atau
setelah melihat hilal (Syawal), seperti keterangan yang dikatakan
oleh Ibnu Hisyam dalam kitab al-Mughni.”

Sabda Rasulullah yang berbunyi اوْ رُ طِ فْ أَ وَ  (Dan berbukalah)

adalah dengan hamzah qotok. Maksudnya, masuklah ke dalam waktu
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berbuka. Jadi, hamzah tersebut berfungsi menunjukkan arti soiruroh,
seperti keterangan dalam al-Misbah.

Sabda Rasulullah yang berbunyi مَّ غُ نْ إِ فَ  adalah dengan

dhommah pada huruf /غ/, artinya, apabila hilal tertutup mendung.
Dengan demikian, dhomir dalam lafadz مَّ غُ  kembali pada hilal

Ramadhan. Begitu juga, ketika hilal Syawal tertutup mendung maka
bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari, seperti yang dikatakan
oleh Suwaifi.

Tanda yang menunjukkan masuknya bulan Ramadhan adalah
seperti menyalakan lampu-lampu yang digantungkan di menara-
menara, memukul palu (yang dilakukan oleh Menteri Agama di
negara Indonesia) dan tradisi-tradisi lain yang berlaku untuk
menunjukkan hukum rukyah hilal Ramadhan.

3. Ditetapkannya rukyah hilal

كانوإنواحدأي) شهادةبعدليرهملمنحقيف(اهلاللرؤيةأي) بثبوتهوثالثها(
فالبهاحلاكمحكممنبدوالالشرباملسيعنالسويفينقلهالبصرحديدالرائي
كعبدالروايةعدلالشهادةبعدلوخرجالفاسقبالعدلوخرجالعدلشهادةجمرديكفي
يوماً ثالثنيعدلبرؤيةصمناوإذاباملستوراملرادةوهيالظاهرةالعدالةوتكفيوامرأة
إذضمناً ذلكلثبوتبواحداإلفطارلزوميردوالغيميكنوملاهلاللنرملوإنأفطرنا
أصالبهيثبتالمباضمناً يثبتالشيء

Maksudnya, Ramadhan diwajibkan sebab ditetapkannya
rukyah hilal bagi orang yang tidak melihat hilal Ramadhan melalui
satu orang yang adil kesaksiannya meskipun ia yang melihat hilal
memiliki penglihatan tajam, seperti yang dikutip oleh Suwaifi dari
Syabromalisi.

Dalam menetapkan rukyah hilal Ramadhan harus ada
keputusan dari hakim (Menteri Agama) tentangnya. Oleh karena itu,
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tidak cukup hanya dengan rukyah hilal dari orang yang adil
kesaksiannya.

Mengecualikan dengan orang adil adalah orang fasik.
Mengecualikan dengan yang adil kesaksiannya adalah yang adil
riwayatnya, seperti; budak laki-laki dan perempuan. Mengenai sifat
adilnya, dicukupkan dengan sifat adil yang terlihat (adalah dzohiroh)
atau yang disebut dengan al-mastur.

Ketika kita telah berpuasa selama 30 hari sebab rukyah hilal
dari orang yang adil kesaksiannya, maka kita berbuka (pada hari ke
31) meskipun kita tidak melihat hilal Syawal dan tidak ada mendung
yang menutupinya. Tidak masalah jika berbuka tersebut ditetapkan
dengan satu orang adil karena tetapnya tersebut secara dhimnan
(bersifat tercakup) karena sesuatu dapat ditetapkan secara dhimnan
dengan sesuatu yang lain yang tidak ditetapkan secara dhimnan sama
sekali.

رؤيتهإمكانعدمعلىالقطعيباحلسادلوإنالعدلبشهادةرمضانيثبتأنهواعلم
فليحفظضعيففإنهالقليويبنقلهملاخالفاً املعتمدوهوالرمليعنقاسمابننقلهكما
املدابغيكلهذلكقال

Ketahuilah sesungguhnya Ramadhan ditetapkan dengan
kesaksian orang adil meskipun hisab qot’i (hitungan pasti)
menunjukkan tidak mungkin terjadinya rukyah hilal, seperti
keterangan yang dikutip oleh Ibnu Qosim dari Romli. Ini adalah
pendapat yang mu’tamad yang bertolak belakang dengan keterangan
yang dikutip oleh Qulyubi karena pendapatnya tersebut adalah yang
dhoif, seperti yang dikatakan oleh Mudabighi.

اهللارضيعمرابنعنصحماالواحدبالعدلثبوتهيفاالكتفاءودليلاملرغينقال
الناسوأمرفصاماهلاللرأيتأينوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولأخربتعنهما

يفويكفيالشهادةبلفظأيوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولأخربتقولهاهبصيامه
رمضانمنغداً وإنيقلملوإناهلاللرأيتأينأشهدالشهادة
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Murghini berkata, “Dalil dicukupkannya penetapan
Ramadhan dengan satu orang adil adalah hadis yang shohih dari Ibnu
Umar rodhiallahu ‘anhuma, “Aku memberitahu kepada Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama bahwa aku melihat hilal (Ramadhan).
Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk
berpuasa.” Perkataan Ibnu Umar, Aku memberitahu kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah dengan lafadz
syahadah (kesaksian). Dalam bersyahadah atau bersaksi, cukup
mengucapkan, “Aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat hilal,”
meskipun tidak mengucapkan, “Sesungguhnya besok sudah masuk
Ramadhan.”

هلاللبالنسبةكالوقوفالعباداتسائرومثلهللصوماالحتياطبالواحدثبوتهيفواملعىن
احلجةذي

Maksud pokok ditetapkannya Ramadhan dengan satu orang
adil adalah karena ihtiyat (berhati-hati) dalam berpuasa. Begitu juga,
ibadah-ibadah lain, seperti; wukuf, dengan artian bahwa
ditetapkannya Dzulhijah dengan rukyah hilal oleh satu orang adil.

دعوىسبقإىلحتتاجفالالدنياثوابامرجوالأياحلاءبكسرحسبةشهادةوهي

Yang dimaksud syahadah disini adalah syahadah hisbah
(kesaksian yang mencukupi yang lainnya), maksudnya, syahadah
yang tidak diharapkan adanya pahala di dunia. Oleh karena itu,
syahadah tersebut tidak perlu ada dakwaan terlebih dahulu.

ولواحلاكمحكمبعدأوالصوميفشروعهمبعدشهادتهعنرجعولواملدابغيقال
شوالهالليرواملوإنالعدةبإمتامويفطرونالصوملزمهمشروعهمقبل

Mudabighi berkata, “Apabila orang adil itu mencabut
syahadah atau kesaksiannya tentang rukyah hilal, padahal orang-
orang sudah mulai berpuasa atau apabila ia mencabut syahadah-nya
setelah ditetapkan dan diputuskan oleh hakim (Menteri Agama)
meskipun orang-orang belum mulai berpuasa, maka wajib atas
mereka berpuasa dan mereka nantinya berbuka dengan
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menggenapkan Ramadhan menjadi 30 hari meskipun mereka tidak
melihat hilal Syawal.”

4. Berita tentang rukyah hilal dari satu orang adil riwayat yang
terpercaya.

وجاريتهبزوجتهموثوقومثلهالزياديقال) بهموثوقروايةعدلبإخبارورابعها(
شرحيفذكرهملاخالفاً الشرقاويقال) الأمصدقهالقلبيفوقعسواء(وصديقه

) صدقهالقلبيفوقعإن(كفاسق) بهموثوقغريأو(احلواشيبعضتبعهوإناملنهج
بالرؤيةبهموثوقأخربهمنعلىأيضاً الصوموجيباخلطيبقولعنداملدابغيقالولذا
علىاملداربلبقيدليسبهموثوققولهالقاضيعنديذكرهملوإنصدقهاعتقدإن

عندالسويفيقالمثصغرياً أورقيقاً أوفاسقاً أوكافراً املخربكانولوالصدقاعتقاد
كونأمرينأحدعلىفاملداربقيدليسصدقهاعتقدإنقولهأيضاً ذلكاخلطيبقول

فسقهاحلاكمجهلفاسقرآهولوالشرقاويقالاهصدقهاعتقادأوبهموثوقاً املخرب
عليهاالصومثبوتتوقفأنوجببلالشهادةعلىاإلقداملهجاز

Maksudnya, puasa Ramadhan diwajibkan sebab adanya
berita tentang rukyah hilal dari satu orang adil riwayat yang
terpercaya (mautsuq), Ziyadi menambahkan, “Selain orang adil
riwayat yang terpercaya, juga terpercaya istrinya, budaknya, dan
temannya,” baik hati menyangka (dzon) kebenarannya atau tidak.
Syarqowi mengatakan bahwa keterangan yang disebutkan di dalam
kitab Syarah al-Minhaj adalah disyaratkannya hati menyangka
kebenaran berita orang adil riwayat tersebut, meskipun pendapat ini
juga tertulis dalam sebagian hasyiah.

Atau orang adil riwayat tersebut tidak terpercaya, semisal; ia
adalah orang fasik, maka diwajibkan puasa sebab berita darinya,
dengan catatan jika memang hati menyangka kebenaran beritanya
itu. Oleh karena ini, Mudabighi berkata, “Menurut pendapat Khotib,
diwajibkan juga berpuasa atas orang yang diberitahu tentang rukyah
hilal oleh orang lain yang terpercaya jika memang orang tersebut
meyakini kebenarannya,” meskipun pernyataan ini tidak disebutkan
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oleh al-Qodhi. Batasan “yang terpercaya” bukanlah patokan dalam
kewajiban berpuasa, melainkan patokannya adalah keyakinan hati
tentang kebenaran berita yang disampaikan meskipun pemberi berita
tersebut adalah orang kafir, fasik, budak, atau anak kecil. Suwaifi
berkata, “Menurut pendapat Khotib, keyakinan hati tentang berita
rukyah hilal bukanlah batasan, melainkan patokannya adalah salah
satu dari dua hal, yakni; orang yang menyampaikan berita itu adalah
orang yang terpercaya atau keyakinan hati atas beritanya.” Syarqowi
berkata, “Apabila orang fasik melihat hilal, sementara itu, hakim
(Menteri Agama) tidak mengetahui kefasikannya, maka boleh bagi
hakim tersebut menawarkannya untuk bersyahadah, bahkan wajib
menetapkan puasa berdasarkan syahadah-nya itu.”

5. Menyangka (dzon) masuknya bulan Ramadhan melalui
ijtihad.

أوأسرياً كانبان) ذلكعليهاشتبهفيمنباالجتهادرمضاندخولبظنوخامسها(
حبسلنحوبغريهرمضانعليهاشتبهفلوالباجوريقالاملدابغيقالهغريمهاأوحمبوساً 
وإنفقضاءبعدهكانفإنوإالفأداءوقعفإنصامباالجتهاددخولهظنفإناجتهد
اهفقضاءوإالأدركهإنوقتهيفوصامهنفالً لهوقعقبلهكان

Maksudnya, puasa diwajibkan sebab menyangka masuknya
bulan Ramadhan dengan cara berijtihad bagi orang yang ragu
tentang masuknya, misalnya; ia sedang ditawan di tempat
tersembunyi, atau dipenjara, atau yang lainnya, seperti yang
dikatakan oleh Mudabighi.

Bajuri berkata, “Apabila seseorang ragu tentang masuknya
bulan Ramadhan sebab dipenjara, misal, maka ia berijtihad. Apabila
ia menyangka masuknya Ramadhan dengan ijtihadnya tersebut maka
ia berpuasa. Apabila puasanya tersebut ternyata jatuh pada tanggal 1
Ramadhan maka puasanya berstatus adak, dan apabila puasanya
ternyata jatuh pada tanggal 2 Ramadhan maka puasanya berstatus
qodho, dan apabila puasanya ternyata sebelum Ramadhan masuk
maka puasanya tersebut berstatus sunah. Selama ia mendapat waktu
Ramadhan maka ia berpuasa, jika tidak, maka mengqodho.”
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ومهاالناسعمومأيالعمومسبيلعلىاثنانمخسةالصياموجوبسببأنفتلخص
حاكمعندشعبانمنالثالثنيليلةاهلاللرؤيةوثبوتيوماً ثالثنيشعباناستكمال

اخلمسةمنالباقيوهوالناسخصوصأياخلصوصسبيلعلىوثالثة

Dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang mewajibkan
puasa Ramadhan ada 5 (lima). 2 perkara darinya bersifat umum,
artinya, kewajiban puasa dibebankan atas orang banyak. 2 perkara
tersebut adalah menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari dan
tetapnya rukyah hilal pada malam ke-30 dari bulan Syakban oleh
hakim. 3 perkara sisanya bersifat khusus, artinya, kewajiban puasa
hanya dibebankan atas orang-orang tertentu.

النجمطلوعالشهرأولأنيعتقدمنوهواملنجمبقولجيوزوالومالصجيبال) تنبيه(
اعتقدإذافإنهكالصالةصدقهمنوكذلكحبسابهيعملأنعليهجيبلكنالفالين
يتكلأييعتمدمنوهواحلاسباملنجمومثلبذلكيعملفإنهالصالةوقتدخول

عليهاهللاصلىالنيبأخربينقالمنبقولعربةوالسريهتقديريفالقمرمبنازلويتمسك
إنالرؤيةحتققيفللشكالالرائيضبطلفقدرمضانأولالليلةبأنالنوميفوسّلم
الرؤيةحتقق

[Tanbih]

Tidak wajib berpuasa Ramadhan, bahkan tidak boleh, jika
berdasarkan informasi dari munjim (ahli perbintangan). Munjim
adalah orang yang meyakini bahwa awal bulan ditandai dengan
munculnya bintang Falani. Akan tetapi, wajib atas munjim sendiri
mengamalkan penghisabannya, begitu juga, orang yang
membenarkannya, sebagaimana dalam masalah sholat, yakni apabila
seseorang meyakini masuknya waktu sholat maka ia mengamalkan
apa yang diyakininya itu. Sama dengan munjim adalah hasib, yaitu
orang yang berpedoman dalam menentukan awal bulan dengan
stasiun-stasiun bulan berdasarkan perkiraan rotasinya. Tidak ada
pengaruh (ibroh) dalam kewajiban berpuasa jika berpedoman pada
perkataan seseorang, “Aku diberitahu oleh Rasulullah shollallahu
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‘alaihi wa sallama dalam mimpi bahwa malam ini sudah termasuk
awal bulan Ramadhan,” karena tidak adanya sifat dhobit dari
pemimpi tersebut, bukan berarti meragukan kebenaran mimpinya .

بأناملطلعباحتادالقربوحيصلمنهقريباً حمالً حكمهلزممبحلاهلاللرؤيوإذا) فرع(
علماءعندهذاواحدوقتيفالبلدينيفوطلوعهاوالكواكبالشمسغروبيكون
منفرسخاً وعشرينأربعةاحمللنيبنيمامسافةتكونالأنالفقهاءعليهوالذيالفلك

كانتجهةأي

[Cabang]

Ketika hilal terlihat di satu wilayah tertentu, maka hukum
terlihatnya hilal juga berlaku atas wilayah yang berdekatan
dengannya. Kedekatan antara dua wilayah tersebut ditandai dengan
persamaan tempat terbit dan terbenam, sekiranya terbenam dan
terbitnya matahari dan bintang di dua wilayah tersebut terjadi dalam
waktu yang sama. Ini adalah menurut ulama ahli Falak. Adapun
menurut ulama Fiqih, kedekatan antara dua wilayah tersebut ditandai
dengan sekiranya jarak antara keduanya tidak sejauh 24 farsakh16

dari berbagai arah.

ولوعكسهدونالغريبالبلديفرؤيتهلزمالشرقيالبلديفالرؤيةحصلتمىتأنهواعلم
سفرهقبلعيدفلوآخراً الصوميفأهلهوافقرؤيتهحملمنبعيدحملإىلصاممنسافر

منسافرأومنهمصارألنهثالثنيالعددمتوإنمعهمأمسكصائمنيبعدهأدركهممث
تسعةصاموإنوعشرينمثانيةصامإنيوماً وقضىمعهمعيدالرؤيةحملإىلالبعيد

صلىلوحىتأيضاً غريهيفجيريبلبالصومخيتصالاحلكموهذاقضاءفالوعشرين
اإلعادةوجبتتغربملفوجدهابلدإىلوسافرمبحلاملغرب

16 1 Farsakh = ± 8 Km atau 3,5 Mil. Demikian ini menurut Kamus al-
Munawir, hal, 1045.
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Ketahuilah. Sesungguhnya ketika hilal terlihat di negara
timur maka terlihat pula di negara barat, tidak sebaliknya.

Apabila seseorang telah berpuasa, kemudian ia pergi ke
wilayah A yang jauh dari wilayah B dimana hilal Syawal telah
terlihat di wilayah B, lalu ia mandapati penduduk A masih berpuasa
di hari terakhir Ramadhan, maka jika penduduk wilayah B telah
mengadakan hari raya Idul Fitri sebelum ia pergi ke wilayah A, lalu
mendapati penduduk wilayah A berpuasa, maka ia wajib berpuasa
bersama mereka meskipun puasanya telah genap 30 hari karena ia
menjadi bagian dari mereka.

Atau apabila ia pergi dari wilayah A ke wilayah B dimana
hilal Syawal telah terlihat di wilayah B maka ia berhari raya bersama
penduduk wilayah B, dan ia mengqodho 1 hari jika puasanya baru
mendapat 28 hari, dan tidak perlu mengqodho jika puasanya telah
mendapat 29 hari.

Hukum di atas berlaku tidak hanya dalam puasa, tetapi juga
berlaku dalam ibadah selainnya, bahkan apabila seseorang telah
sholat Maghrib di wilayah A, kemudian ia pergi ke wilayah B dan
ternyata di wilayah B matahari belum terbenam, maka ia
berkewajiban mengulangi sholat Maghrib.

B. Syarat Sah Puasa

نفالً أوفرضاً كانسواءالصومأي) صحتهشروط(الصومصحةشروطيف) فصل(
) و(مرتدوالأصليكافرمنيصحفالاحلاليفأي) إسالم(أحدها) أشياءأربعة(

نونبهفيخرجمتييزأي) عقل(ثانيها بهاملرادوليسعندهمتييزالإذوالصيبوحنوها
كنفاس) حيضحنومننقاء(وثالثهاالصيبحينئذبهخيرجالألنهالطبيعيالعقل
بنيةاإلمساكوالنفساءاحلائضعلىوحيرمماتردملوإنمضغةأولعلقةولوووالدة
هذهأنواعلمالنيةبعدماكتفاءالعيدحنووكذامفطرتعاطيجيبفالوإالالصوم

حنووجدأوجبنونمتييزهزالأوارتدفلوالنهارمجيعيفوجودهايعتربالثالثةالشروط
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) للصومقابالً الوقتبكون(ظنأو) علم(رابعها) و(صومهبطلمنهجزءيفاحليض
الذيوالوقتعندهاألمراناستوىأودخولهظنبأنذلكيعلمملمنصوميصحفال
األضحىعيدبعدثالثةوهيالتشريقوأيامالعيدانهوالصوميقبلال

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa.

Syarat-syarat sah puasa, baik puasa fardhu atau sunah, ada 4
(empat), yaitu;

1. Islam pada saat itu. Oleh karena itu, puasa tidak sah dari
kafir asli dan murtad.

2. Berakal; maksudnya tamyiz. Oleh karena itu, dikecualikan
yaitu orang gila, anak kecil, dan lain-lain, karena mereka
tidak memiliki tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz disini
bukan tamyiz tabiat karena jika tamyiz tabiat yang dimaksud
disini maka anak kecil tidak dapat dikecualikan dengannya.

3. Suci dari haid, nifas, dan melahirkan meskipun darah kempal
atau daging kempal meski tidak terlihat adanya darah.
Diharamkan atas perempuan haid dan nifas menahan diri
dari tidak makan atau minum dengan berniat puasa, jika ia
menahan diri tanpa disertai berniat puasa maka ia tidak wajib
melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Sama
halnya pada saat hari raya, artinya, jika seseorang menahan
diri dari makan dan minum tetapi ia tidak meniatkan puasa
maka tidak wajib atasnya melakukan perkara yang dapat
membatalkan puasa itu.

Ketahuilah sesungguhnya 3 (tiga) syarat di atas harus ada di
seluruh siang hari bulan Ramadhan sehingga apabila seseorang
berpuasa, lalu murtad atau sifat tamyiznya hilang sebab gila, atau
mengalami haid, selama sebentar saja di waktu siang puasa maka
puasanya menjadi batal.

4. Mengetahui atau menyangka (dzon) bahwa waktu yang
dipuasai memang menerima untuk dipuasai. Oleh karena itu,
puasa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui atau
menyangka demikian itu.
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Waktu yang tidak dapat menerima dipuasai adalah dua hari
raya dan hari-hari tasyrik, yaitu tiga hari setelah hari raya
Idul Adha.

C. Syarat-syarat Wajib Puasa

) أشياءمخسة(رمضانصومأي) وجوبهشروط(الصوموجوبشروطيف) فصل(
لسبقكاملسلمباألداءخماطبألنهاملرتدفيشملمضىفيماولوأي) إسالم(أحدها
إسالمه

Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa.

Syarat-syarat wajib puasa Ramadhan adalah 5 (lima), yaitu:

1. Islam; meskipun hanya sebatas pernah masuk Islam,
sehingga puasa juga diwajibkan atas orang murtad karena ia
dituntut untuk melaksanakannya sebagaimana orang muslim
sebab ia pernah masuk Islam.

عليهمغمىو وجمنونصيبعلىالصومجيبفالوعقلبلوغأي) تكليف(ثانيها) و(
سواءأيمطلقاً عليهواملغمىمستغرقاً سكراً السكرانعلىفيجبالقضاءأماوسكران

خبالفعدمهعندالرتاخيوعلىالتعديعندالفورعلىلكنالأوباإلغماءتعدى
نونعلىوجيببإغمائهمتعدياً كانإذاإالقضاؤهاعليهجيبالالصالة عندا
التعدي

2. Taklif; maksudnya, baligh dan berakal sehingga puasa tidak
wajib atas anak kecil (shobi), orang gila, ayan, dan mabuk.
Adapun mengqodho puasa, maka diwajibkan atas orang yang
mabuk dengan mabuk yang menghabiskan seluruh siang hari
puasa.

Adapun orang ayan maka ia wajib mengqodho puasa secara
mutlak, artinya, baik ayannya karena kecerobohannya atau
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tidak, tetapi ia wajib segera mengqodho jika ayannya
disebabkan kecerobohannya dan ia tidak wajib segera
mengqodho jika memang ayannya bukan karena
kecerobohannya. Berbeda dengan sholat, karena orang ayan
hanya wajib mengqodhonya ketika ayannya disebabkan oleh
kecerobohannya.

Diwajibkan mengqodho puasa atas orang gila jika penyakit
gilanya disebabkan oleh kecerobohannya.

يبيحمرضأولكربيطيقهالمنعلىجيبفالللصومقدرةأي) إطاقة(ثالثها) و(
التيمم

3. Kuat berpuasa; oleh karena itu, puasa tidak diwajibkan atas
orang yang tidak kuat melakukannya, mungkin karena tua
atau sakit yang memperbolehkan tayamum.

الرتخصبنيةتركهويباحاملنهجشرحيفقالمريضعلىجيبفال) صحة(رابعها) و(
مطبقاً كانإناملرضمثالصومعلىطرأوإنالتيمميبيحضرراً الصوممعهيضرملرض

إىلواحتاجعادفإنوإالتركهافلهالشروعوقتيوجدكانفإنمتقطعاً أوالنيةتركفله
وحنوهمأياحلصادينيلزمإنههنامنأخذاً األذرعيوأفىتالزياديقالمثأفطراإلفطار
فالوإالأفطرشديدةمشقةمنهمحلقهمنمثليلةكلالنيةتبييت

4. Sehat; oleh karena itu, puasa tidak wajib atas orang sakit.
Disebutkan dalam kitab Syarah al-Minhaj bahwa
diperbolehkan tidak berpuasa dengan niatan tarokhus
(memperoleh rukhsoh atau keringanan) sebab sakit yang
andai berpuasa maka sakitnya akan menjadi parah hingga
memperbolehkan tayamum, meskipun sakitnya tersebut
terjadi di tengah-tengah saat berpuasa. Apabila sakitnya terus
menerus maka diperbolehkan bagi seseorang berpuasa tanpa
niat. Dan apabila sakitnya putus-putus, maka jika sakit
tersebut dirasakan ketika mulai berpuasa maka
diperbolehkan berpuasa tanpa niat puasa, dan jika sakit tidak
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dirasakan pada saat itu, maka jika sakit itu kembali dan
mengharuskan berbuka maka berbuka (membatalkan puasa).

Ziyadi berkata, “Adzroi berfatwa yang berdasarkan
pernyataan ini bahwa diwajibkan atas para pemanen dan
lainnya untuk mentabyit niat di setiap malam, kemudian
apabila mereka mendapati masyaqot syadidah (kepayahan
yang sangat di tengah-tengah memanen atau menyopir)
maka boleh berbuka, jika tidak mendapatinya maka tidak
boleh berbuka.

فالفطربهتضررفإنالرتخصبنيةطويللسفرالصومتركفيباح) إقامة(خامسها) و(
صالةيفجماوزتهشرطمايفارقبأنوذلكالزياديقالأفضلفالصوموإالأفضل
ملبعدهأوالفجرقبلأسافروشكسافرمثليالً نوىفلويقيناً،الفجرقبلاملسافر
الوجوبإسقاطإىليؤديألنهالفطرلهيباحفالالسفرمدميذلكمنويستثىنيفطر،
واعتمدهالسبكيقالهفيهايقضيإقامةيرجوفيمنالفطرجوازيظهروإمنابالكلية
اهالرمليشيخنا

5. Mukim; oleh karena itu, diperbolehkan bagi seseorang untuk
tidak berpuasa karena bepergian jauh dengan niatan tarokhus
(memperoleh keringanan).

Apabila musafir merasakan payah sebab berpuasa maka
berbuka adalah yang lebih utama baginya, jika tidak, maka
berpuasa adalah yang lebih utama baginya.

Ziyadi berkata, “Diperbolehkannya tidak berpuasa bagi
musafir adalah sekiranya ia berpisah dari tempat yang
disyaratkan harus dilewati dalam bab sholat musafir sebelum
fajar secara yakin. Oleh karena itu, apabila seseorang berniat
puasa di malam hari, kemudian ia bepergian dan ragu apakah
ia tadi bepergian sebelum fajar atau sesudahnya, maka ia
tidak diperbolehkan berbuka puasa. Dikecualikan dengan
musafir di atas adalah orang yang terus menerus bepergian
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(spt; sopir-sopir bus pada umumnya) maka tidak
diperbolehkan berbuka puasa karena ia telah menghadapi
aktifitas yang menggugurkan kewajiban puasa menurut
asalnya. Adapun diperbolehkan berbuka puasa bagi orang
yang selalu bepergian adalah ketika ia berharap akan
bermukim (singgah) di tempat tertentu agar mengqodho
puasanya itu di saat mukim, seperti yang dikatakan oleh
Subki dan dipedomani oleh Syaikhuna Romli.”

D. Rukun-rukun Puasa

قال) أشياءثالثة(نفالأوكانفرضاً الصومأي) أركانه(الصومأركانيف) فصل(
اهللصومالوقتقابليةوالرابعأربعةاألنواريفوجعلهااملشهورهوهذاالزيادي

Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun puasa.

Rukun-rukun puasa, baik puasa fardhu atau sunah, ada 3
(tiga). Ziyadi berkata, “3 rukun puasa ini adalah yang masyhur.
Dalam kitab al-Anwar, rukun-rukun puasa dijadikan 4 (empat) yang
mana rukun keempat adalah waktu yang dipuasai memang menerima
untuk dipuasai.”

1. Niat

الصومحقيقةيستحضرأنبدوالالقلبوحملها) الفرضيفيوملكلليالً نية(أحدها
مثمثالً رمضانعنكونهمنفيهجيبمامعالنهارمجيعاملفطرعناإلمساكهياليت

التلفظيشرتطالكماالقلب،دونباللسانالنيةتكفيوالاملستحضرهذاإيقاعيقصد
القلباللسانليعاونيندبلكنهقطعاً ا

Rukun puasa yang pertama adalah niat di setiap malam dari
malam-malam Ramadhan dalam melakukan puasa fardhu.

Tempat niat adalah hati. Dalam berniat harus menghadirkan
hakikat puasa yang mana hakikatnya adalah menahan diri dari segala
perkara yang membatalkannya di seluruh siang hari, disertai
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menghadirkan puasa sebagai puasa, misal, Ramadhan, kemudian
menyengaja menjatuhkan apa yang dihadirkan ini. Niat tidak cukup
hanya dengan lisan tanpa hati, sebagaimana tidak disyaratkan
melafadzkan niat, tetapi disunahkan melafadzkannya agar lisan dapat
membantu hati.

قالنيتهصحتالصالةأثناءيفبقلبهالصومنوىلوأنهذكرماحملهاكونمنويعلم
لهينبغيلكناألولاليوملغرييكفملمجيعهصومرمضانأولليلةنوىفلوالزيادي

أولينويأنلهيسنكمامالك،عندفيهالنيةنسيالذياليومصوملهليحصلذلك
وإالقلدإنحملهأنوواضححنيفة،أيبعندصومهلهليحصلفيهنسيهاالذياليوم
حراموهواعتقادهيففاسدةبعبادةمتلبساً كان

Dengan adanya tempat niat adalah hati, maka diketahui
bahwa apabila seseorang berniat puasa dengan hati di tengah-tengah
sholat maka niat tersebut sah. Ziyadi menambahkan bahwa apabila
seseorang berniat puasa di malam pertama dari bulan Ramadhan
dengan niatan berpuasa seluruh hari-hari Ramadhan maka belum
mencukupi, kecuali niat secara demikian itu hanya mencukupi hari
pertamanya, tetapi disunahkan baginya untuk berniat puasa demikian
itu, artinya berniat melakukan puasa di seluruh hari-hari Ramadhan,
agar sewaktu-waktu jika ada satu hari yang lupa diniati puasa, maka
hari tersebut terhitung sebagai puasa yang sah, seperti pendapat
Imam Malik, sebagaimana disunahkan bagi seseorang untuk berniat
puasa di awal hari yang pada malamnya lupa berniat agar hari
tersebut terhitung sah puasanya, seperti pendapat Abu Hanifah.
Namun, kesunahan yang berdasarkan pendapat Abu Hanifah ini
adalah jika orang yang berpuasa bertaklid kepadanya, jika tidak,
maka ia telah menetapi ibadah rusak/fasid menurut keyakinannya
dan demikian ini adalah haram.

إذليالً وقوعهاعدماألصلألنيصحملبعدهأوالفجرقبلنيتهوقعتهلشكولو
أوالفجرطلعهلوشكنوىلوماخبالفزمنبأقربتقديرهحادثكليفاألصل

النيةيفللرتدديصحفإنهال
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Apabila seseorang ragu apakah niatnya jatuh sebelum fajar
atau sesudahnya maka puasanya tidak sah karena asalnya adalah
tidak terjadinya niat di malam hari itu, sebab asal dalam setiap
kejadian baru diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Berbeda
dengan masalah apabila seseorang ragu apakah fajar shodiq telah
terbit atau belum maka puasanya sah karena hanya ragu dalam niat,
bukan ragu tentang jatuhnya niat.

قبلاملنايفانتفاءبشرطالزوالقبلبالنهارنيةفيهفيكفيالنفلبهخرجالفرضيفقوله
شرحيفقالالصوميصحفالوإالوجنونونفاسوحيضوكفرومجاعكأكلالنية

عندكمهلفقاليومذاتعائشةعلىوسّلمعليهاهللاصلىالنيبدخلفقداملنهج
شيء؟أعندكمفقالآخريوماً عليودخلقالتأصومإذاً فإينقالالفقالتشيء؟
والبيهقيالدارقطينرواهالصومفرضتكنتوإنأفطرإذاً قالنعمقلت

Kewajiban berniat yang harus dilakukan di malam hari
hanya dalam puasa fardhu. Berbeda dengan puasa sunah, maka
cukup berniat puasa di siang hari sebelum tergelincirnya matahari
dengan syarat belum terjadi atau melakukan sesuatu yang
membatalkan puasa sebelum berniat, seperti; makan, jimak, kufur,
haid, nifas, dan gila. Apabila sebelum berniat telah terjadi atau
melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa sunahnya
tidak sah.

Di dalam Syarah al-Minhaj disebutkan, “Suatu hari,
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama mendatangi Aisyah.
Beliau bertanya, ‘Apakah kamu memiliki makanan?’ Aisyah
menjawab, ‘Tidak’. Beliau melanjutkan, ‘Kalau begitu, aku
berpuasa.’” Aisyah meriwayatkan, “Pada hari yang lain, Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama mendatangiku. Beliau bertanya,
‘Apakah kamu memiliki makanan?’ Aku menjawab, ‘Ya. Aku punya
makanan.’ Beliau melanjutkan, ‘Kalau begitu aku tidak berpuasa
meskipun aku sebenarnya telah berpuasa pada hari ini.’” Hadis ini
diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi.
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وملمتضمضمثصوماً ينووملأصبحولوالرمليقالينافيهالماللصومباملنايفوخرج
يبطلالماكلوكذاصحتطوعصومنوىمثجوفهإىلاملضمضةماءفسبقيبالغ

والشرباألكلعلىكاإلكراهالصوم

احىتسننيطلبتهاوقدنفيسةمسألةوهذهالنوويقال ماذلكومثلاحلمدفللهوجد
يضرالفإنهاملاءفسبقهأنفهأوفمهجناسةإلزالةبالغإذا

Mengecualikan dengan pernyataan sesuatu yang dapat
membatalkan puasa adalah sesuatu yang tidak membatalkannya.
Romli berkata, “Apabila seseorang masuk waktu pagi dan ia belum
berniat puasa sunah, kemudian ia berkumur dan tidak mubalaghoh
(berlebihan) dalam berkumurnya, lalu air kumur terlanjur masuk ke
perutnya, lalu ia berniat puasa sunah, maka puasanya sah. Sama
halnya dengan sesuatu yang tidak membatalkan puasa, seperti
dipaksa untuk makan dan minum (sehingga apabila seseorang masuk
waktu pagi dan ia belum berniat puasa sunah, kemudian ia dipaksa
untuk makan atau minum, lalu ia berniat puasa sunah, maka
puasanya sah). Nawawi berkata, “Ini merupakan masalah yang
sangat bagus. Aku mencari masalah tersebut selama beberapa tahun
dan al-hamdulillah, aku berhasil menemukannya.”

Sama dengan contoh kasus di atas adalah apabila seseorang
mubalaghoh (berlebihan) dalam menghilangkan najis yang ada di
mulutnya atau hidungnya, lalu air terlanjur masuk, maka jika ia
berniat puasa sunah setelah itu, maka puasanya sah.

يفاإلمامبهأمرأوصبياً الناويكانأوكفارةأوقضاءأونذراً ولوالفرضيفوقوله
لناويقالبهفيلغزالصيبصومإالالتبييتفيهيشرتطنفلصوملناوليساالستسقاء

النيةتبييتفيهيشرتطنفلصوم

Pernyataan (kewajiban mentabyit niat di malam hari dalam)
puasa fardhu, mencakup puasa nadzar, puasa qodho, puasa kafarot,
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atau yang berniat adalah anak kecil (shobi), atau puasa yang
diperintahkan oleh imam (pemerintah) dalam sholat istisqo.

Menurut madzhab Syafii, tidak ada puasa sunah yang
disyaratkan di dalamnya mentabyit niat di malam hari kecuali puasa
yang dilakukan oleh anak kecil. Oleh karena ini, disebutkan, “Kita
(para Syafiiah) memiliki puasa sunah yang disyaratkan di dalamnya
mentabyit niat puasa di malam hari.”

وجوبمبعىنليالً النيةإيقاعوجوبودليلالفجروطلوعالغروببنيأيليالً قوله
رواهلهصيامفالالفجرقبلالصياميبيتملمنوسّلمعليهاهللاصلىقولهالتبييت

بتبييتهاواملرادصحيحلهصيامفالالفجرقبلالصيامنيةيبيتملمنأيالدارقطين
ملمنوسّلمعليهاهللاصلىوقولهالفجرإىلالغروبمنالليلأجزاءمنجزءيفإيقاعها

بفتحأواجليموسكونالياءبضمجيمعملقولهلهصيامفالالفجرقبلالصيامجيمع
فينويهالصيامعلىيعزمملمنمعناهوامليمالياء

Pernyataan di malam hari, maksudnya; waktu antara
terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Dalil kewajiban
menjatuhkan niat pada malam hari, artinya, kewajiban tabyit, adalah
sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Barang siapa tidak
mentabyit puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya.” Hadis
ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Maksudnya, barang siapa tidak
mentabyit niat puasa sebelum fajar maka puasa baginya tidak-lah
sah. Yang dimaksud dengan mentabyit niat puasa adalah
menjatuhkan niat tersebut di sebagian waktu malam dari antara
terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Begitu juga, kewajiban
tabyit didasari atas sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Barang siapa tidak meng’azm atau menyengaja puasa, kemudian ia
meniatkannya sebelum fajar maka puasa baginya tidak-lah sah.”

رمضانمنبقولهاإلتيانمنبدفالرمضانمنغداً الصومنويترمضانيفالنيةوأقل
مجعفإنالغدذلكمبجردالبذلكإالحيصلوالالفرضصومنيةيفشرطالتعينيألن
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ورمضانتعينيبهحيصلواللهالتعرضجيبوالللتبييتمثالفالغدأمكنكانبينهما
للتعينيمثال

فإنالسنةتعينيوالتعاىلاهللاإىلاإلضافةوالاألداءوالللفرضيةالتعرضيشرتطوال
صحجاهالً أوناسياً كانوإنلتالعبهيصحملعاملاً عامداً كانفإنوأخطأعينها

Minimal niat dalam puasa Ramadhan adalah;

انَ ضَ مَ رَ نْ مِ داً غَ مَ وْ الصَّ تُ يْ وَ نَـ 

Saya berniat puasa besok dari bulan Ramadhan.

Dari niat tersebut, diketahui bahwa wajib menyertakan
perkataan dari bulan Ramadhan karena mentakyin merupakan syarat
dalam niat puasa fardhu dan hanya dapat dilakukan dengan
menyertakan dari bulan Ramadhan dalam niat, tidak hanya dengan
kata besok. Apabila seseorang menyertakan dari bulan Ramadhan
dan besok maka itu lebih memungkinkan. Jadi, besok adalah contoh
tabyit yang tidak diwajibkan menyertakannya dan takyin tidak dapat
dihasilkan dengannya. Sedangkan dari bulan Ramadhan adalah
contoh takyin.

Tidak disyaratkan menjelaskan sifat kefardhuan (fardhiah)
dalam niat. Begitu juga tidak disyaratkan menjelaskan adak, idhofah
pada Allah ta’ala, dan mentakyin tahun. Apabila seseorang
mentakyin tahun, dan ia keliru, maka jika ia adalah orang yang
sengaja dan tahu, maka puasanya tidak sah karena talaub (bercanda)-
nya. Sebaliknya, apabila ia adalah orang yang lupa atau bodoh maka
sah puasanya.

إىلرمضانبإضافةةِ نَ السَّ هِ ذِ هَ انِ ضَ مَ رَ ضِ رْ فَـ اءِ دَ أَ نْ عَ دٍ غَ مَ وْ صَ تُ يْ وَ نَـ يقولأنوأكملها
ذلكبعديقولأنويسنالسنةهذهرمضانلكونهمعينةاإلضافةلتكوناإلشارةاسم

تعاىلهللاِ اباً سَ تِ احْ وَ اناً ميَْ إِ 
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Niat yang paling lengkap adalah sekiranya seseorang
berkata;

ةِ نَ السَّ هِ ذِ هَ انِ ضَ مَ رَ ضِ رْ فَـ اءِ دَ أَ نْ عَ دٍ غَ مَ وْ صَ تُ يْ وَ نَـ 

Saya berniat puasa besok karena melaksanakan kefardhuan bulan
Ramadhan tahun ini.

yaitu, dengan mengidhofahkan lafadz ‘رمضان’ pada isim isyarot agar
pengidhofahan tersebut mentakyin (menentukan) bahwa Ramadhan
yang dimaksud adalah Ramadhan tahun ini. Setelah niat tersebut,
seseorang disunahkan untuk mengucapkan;

تعاىلهللاِ اباً سَ تِ احْ وَ اناً ميَْ إِ 

... karena meyakini kewajiban puasa dan mengharapkan pahala
karena Allah ta’ala.

أوالشربأواألكلمنامتنعأواراً عنهالعطشلدفعشربأوليصومتسحرولو
كللتضمنالشرعيةبصفاتهببالهالصومخطرإننيةكانالفجرطلوعخوفاجلماع

الصومقصدمنها

Apabila seseorang sahur untuk berpuasa, atau minum agar
tidak kehausan di siang hari, atau enggan makan, minum, atau jimak
karena takut terbit fajar, maka sikapnya demikian ini sudah termasuk
niat jika ia menyiratkan puasa di dalam hatinya dengan sifat-sifat
puasa menurut syariat karena masing-masing sikap tersebut
mencakup kesengajaan puasa.

2. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa

قلوإنطعامكتناولجوفمنمفتوحملنفذعنيوصولمن) مفطرترك(ثانيها) و(
أوأذنيفعودكإدخالغريهخمرجيفأوالفميفالشيءوإدخالماءونقطةكسمسمة

صائموهوغلبهأيالقيءذرعهمنوسّلمعليهاهللاصلىلقولهاستقاءةومنجراحة
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أواحلشفةكلإدخالومنوغريهحبانابنرواهفليقضاستقاءومنقضاءعليهفليس
بإدخالفيفطراملوطوءوأماللواطىءبالنسبةبعضهابإدخاليفطرفالفاقدهامنقدرها

إنزالومنالوطءجهةمنالاجلهةهذهمنفهوجوفهعنيوصلتقدألنهالبعض
والبالوطءاملقصودهواإلنزالألنأوىلبلإنزالبالكالوطءبشهوةبشرةبلمساملين

حبائلنفسهإىلامرأةضمأوشهوةبالملسأوفكرأوبنظرأونوميفبإنزاليفطر
تعمدإذاذلكمنبشيءالصائمويفطر) معذورجاهلغريخمتاراً (للصوم)ذاكراً (

كانأوإكراهأونسيانمعبذلكيفطروالمعذورغريجاهلأوبتحرميهوعلمواختار
غلبةومعالعلماءعنبعيداً نشأأوباإلسالمعهدهقرببأنمعذوراً بالتحرميجاهالً 
اللعينهامفطرةفيهاجوفهإىلشيءيرجعملأنهعلموإنمفطرةفاالستقاءةالقيء
القيءمنشيءلعود

Maksudnya, rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan
sesuatu yang membatalkan puasa, seperti;

 masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut, contoh;
mengkonsumsi makanan, meskipun sedikit, seperti; satu biji
dan setetes air,

 memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain,
seperti; memasukkan kayu ke dalam telinga atau luka,

 sengaja muntah, karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama, “Barang siapa tidak tahan muntah, (artinya
memang harus muntah), padahal ia adalah orang yang
berpuasa, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk
mengqodho. Dan barang siapa sengaja muntah maka wajib
atasnya mengqodho.” Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu
Hiban dan lainnya.

 masuknya seluruh khasyafah atau kira-kiranya bagi orang
yang tidak memilikinya ke dalam farji. Oleh karena itu,
puasa tidak batal sebab memasukkan hanya sebagian
khasyafah dengan dinisbatkan pada pihak watik (yang
menjimak). Adapun pihak yang mautuk (dijimak) maka



228

puasanya batal sebab kemasukan sebagian khasyafah
tersebut karena batalnya dilihat dari segi disebabkan oleh
masuknya benda ke lubang farjinya. Jadi, kebatalan puasa
dari mautuk adalah dari sisi sebab masuknya benda ke dalam
lubangnya, bukan dari sisi sebab jimak.

 mengeluarkan sperma sebab menyentuh kulit dengan disertai
syahwat, seperti; jimak yang tanpa mengeluarkan sperma,
bahkan jimak semacam ini malah lebih utama dalam
membatalkan puasa karena mengeluarkan sperma adalah
tujuan dari jimak. Puasa tidak batal sebab mengeluarkan
sperma dalam kondisi tidur, melihat porno, membayangkan
mesum, menyentuh tanpa disertai syahwat, atau
mendempetkan tubuh perempuan ke tubuhnya dengan
disertai adanya penghalang.

Syarat puasa yang menjadi batal sebab perkara-perkara di
atas adalah sekiranya orang yang berpuasa ingat kalau dirinya sedang
berpuasa, tidak dipaksa, dan tidak bodoh yang diudzurkan. Oleh
karena itu, orang yang berpuasa, puasanya menjadi batal sebab
melakukan salah satu dari perkara-perkara di atas ketika ia
melakukannya secara sengaja, tidak dipaksa, dan tahu akan
keharamannya, atau ia adalah bodoh tetapi bodoh yang tidak
diudzurkan. Berbeda dengan orang yang berpuasa yang melakukan
salah satu dari perkara-perkara di atas disertai lupa, dipaksa, atau
bodoh yang diudzurkan, misal; ia baru masuk Islam atau hidup jauh
dari para ulama, atau memang harus muntah dan tidak kuat
menahannya. Jadi, sengaja muntah merupakan sesuatu yang dapat
membatalkan puasa meskipun diketahui bahwa tidak ada sisa
muntahan yang kembali masuk ke dalam perutnya, karena sengaja
muntah itu merupakan sesuatu yang membatalkan puasa sendiri,
bukan karena kembalinya sisa muntahan ke dalam perut.

ولوأفطردبرهأصبعهطرفأدخلمىتألنهاالستنجاءحالةاالحرتازوينبغي) فروع(
األنثىأدخلتلوماومثلهبإذنهذلكغريهبهفعللووكذااألمنلةرأسمنشيءأدىن

ظهرماغسلإالعليهاجيبالإذأفطرتذلكحالةفرجهاأصبعها
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[Cabang]

Sebaiknya seseorang berhati-hati saat beristinjak karena
ketika ia memasukkan ujung jari-jarinya ke dalam duburnya maka
puasanya batal meskipun hanya sedikit bagian dari ujung jari
telunjuk.

Begitu juga, apabila ia mengizinkan orang lain untuk
mencebokkannya dan orang lain tersebut memasukkan sedikit bagian
ujung jari-jarinya ke duburnya maka puasanya menjadi batal.

Apabila perempuan memasukkan jari-jarinya ke dalam
farjinya pada saat beristinjak maka puasanya menjadi batal karena ia
seharusnya hanya berkewajiban membasuh bagian farji yang terlihat
saja (bagian dzohir).

أذنهأوإحليلهيفأدخلأوجوفهالسكنيفوصلبإذنهغريهطعنهأونفسهطعنولو
البولوخمرجالثديمناللنبخمرجاهلمزةبكسرواإلحليلأفطرالباطنإىلفوصلعوداً 
والأدخلهوإالدبرهيفأصبعهإدخالعلىاخلارجحنوخروجيتوقفملإنهذاأيضاً 
فطر

Apabila seseorang menusuk dirinya sendiri dengan pisau
atau apabila ia mengizinkan orang lain untuk menusuknya dengan
pisau, dan pisau tersebut menembus perutnya, atau apabila ia
memasukkan kayu ke dalam ihlil atau telinga hingga sampai ke
bagian dalam, maka puasanya menjadi batal.

Batalnya puasa sebab memasukkan jar-jari ke dalam dubur
ini adalah jika memang keluarnya al-khorij (benda yang keluar) tidak
tergantung pada memasukkan jari-jari ke dalam dubur, jika tidak,
artinya, al-khorij (semisal; tahi) hanya akan bisa keluar dengan cara
dubur dimasuki oleh jari-jari terlebih dahulu, maka puasanya tidak
batal.
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Ihlil dengan (اإلحليل) kasroh pada huruf hamzah berarti lubang

keluarnya susu dari payudara dan juga berarti lubang keluarnya air
kencing.

دبرهضممثينفصلوملمنهخرجغائطاألصبعومثلاخلطيبعلىاألجهوريقال
منخرجألنهبروزهبعدمنهشيءدخولحتققحيثفيفطرداخلهإىلشيءمنهفدخل
شيخناشيخبذلكأفىتاملبسورمقعدةيفارقوبهالضمإىلحاجتهعدممعمعدته

فوصلدواءعليهافوضعشجةأيمأمومةبرأسهكانولوالطبالويمنصورالعالمة
فلواملصارينأياألمعاءذلكومثلاخلريطةباطنيصلملوإنأفطرالدماغخريطة
شيخناقالاألمعاءباطنيصلملوإنأفطرجوفهفوصلدواءببطنهجائفةعلىوضع
بالباطناملتصلاجلرحهيواجلائفةالنحراويأمحد

Ajhuri berkata berdasarkan pernyataan Khotib, “Sama
dengan masuknya jari-jari adalah tahi yang telah keluar dari dubur
dan belum terpotong, kemudian lubang dubur menutup, lalu sebagian
tahi yang telah keluar itu masuk kembali ke dalam, maka puasanya
menjadi batal sekiranya terbukti sebagian tahi itu ada yang masuk
kembali setelah keluar. Alasan batalnya puasa tersebut adalah karena
sebagian tahi itu keluar dari lambung seseorang, sedangkan ia sendiri
tidak perlu untuk menutup lubang duburnya, tetapi ia malah
menutupnya, sehingga menyebabkan puasanya batal. Alasan inilah
yang membedakan dari pantat orang yang sakit bawasir.” Demikian
ini difatwakan oleh Syaikhi Syaikhina Allamah Mansur Toblawi.

ملوإنأفطرالدماغخريطةفوصلدواءعليهافوضعشجةأيمأمومةبرأسهكانولو
دواءببطنهجائفةعلىوضعفلواملصارينأياألمعاءذلكومثلاخلريطةباطنيصل

هيواجلائفةالنحراويأمحدشيخناقالاألمعاءباطنيصلملوإنأفطرجوفهفوصل
بالباطناملتصلاجلرح

Apabila seseorang memiliki luka kepala, lalu ia meletakkan
obat di atas lukanya hingga obat tersebut masuk ke kantong otak,
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maka puasanya menjadi batal meskipun obat tersebut belum sampai
ke bagian dalam kantong. Sama juga dengan usus, artinya, apabila
seseorang meletakkan obat pada jaa-ifah (luka) di perutnya,
kemudian obat tersebut masuk ke dalamnya, maka puasanya batal
meskipun obat tersebut tidak sampai ke bagian dalam usus.
Syaikhuna Ahmad Nahrowi berkata, “Pengertian jaa-ifah adalah luka
yang rasa sakitnya menembus hingga ke bagian dalam.”

البدعمنفإنهأحدثهمناهللالعنبالتنتاملسمىاآلناحلادثالدخانالعنيمنأناعلم
حقيقتهيعرفيكنملأذنألنهيفطرالبأنهأوالً الزياديأفىتوقدبهفيفطرالقبيحة

املبسورمقعدةخرجتولويفطربأنهوأفىترجعايشرباليتبالبوصةأثرهرأىفلما
إليهالضطرارهاألصحعلىأعادهاإنوكذايفطرملعادتمث

Ketahuilah sesungguhnya termasuk ‘ain (benda) adalah asap
yang saat ini terkenal dengan nama rokok, semoga Allah melaknati
orang yang mentradisikan rokok, karena rokok termasuk salah satu
bid’ah buruk. Oleh karena ini, puasa bisa batal sebab menghisap
rokok. Pada awalnya, Ziyadi berfatwa bahwa menghisap rokok tidak
membatalkan puasa karena asap rokok saat itu belum diketahui
hakikatnya, tetapi ketika Ziyadi melihat adanya bekas-bekas yang
menempel pada pipa, ia mencabut fatwanya dan memutuskan fatwa
baru bahwa menghisap rokok dapat membatalkan puasa.

Apabila pantat orang yang menderita sakit bawasir keluar,
kemudian masuk lagi, maka puasanya tidak batal. Begitu juga, tidak
batal puasanya jika ia memasukkan kembali pantatnya karena
keterpaksaan untuk melakukannya.

بابتالعهلبطالنهوالصالةالصومعليهتعارضجبوفهمتصلخيطفمهويفأصبحولو
ااستقاءةألنهوبنزعهعمداً أكلألنه قالالباطنبنجاسةالتصالهببقائهوبطال

حكممنأغلظحكمهاألنالصالةعلىحمافظةابتالعهأونزعهعليهوجبالزركشي
اخليطقطعلهيتأتملإذاهذابهخبالفهبالعذرترتكالوهلذادونهتاركهالقتلالصوم

يفماوأخرجالباطنحديفماوابتلعالقطعوجبتأتىفإنالفممنالظاهرحدمن
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إىليؤديلئالخيرجهوالاخليطيبتلعأنفينبغيالصالةمصلحةراعىوإذاالظاهرحد
وكذااملعجمةاخلاءدونواهلاءاهلمزةخمرجاحللقمنوالباطنالزياديقالفمهتنجيس
انتهىالنوويعنداملهملة

Apabila seseorang masuk waktu pagi dan melaksanakan
sholat dengan kondisi di dalam mulutnya terdapat benang yang
menyambung ke bagian dalam perut maka ada dua hukum yang
saling berlawanan, yaitu antara batal puasa dan batal sholat, artinya,
apabila ia menelannya secara sengaja atau mengeluarkannya (dan
bisa disebut dengan muntah secara sengaja) maka puasanya batal,
dan apabila ia membiarkannya maka sholatnya batal karena benang
tersebut bersambung dengan najis yang ada di dalam perut.

Dalam menjawab masalah di atas, Zarkasyi mengatakan,
“Wajib baginya mencabut benang tersebut atau menelannya karena
menjaga keabsahan sholat lebih diutamakan sebab hukum sholat
adalah lebih berat daripada hukum puasa karena orang yang
meninggalkan sholat (secara sengaja) hukumnya adalah dibunuh,
berbeda dengan orang yang meninggalkan puasa maka hukumannya
tidak sampai dibunuh. Karena alasan inilah, sholat tidak boleh
ditinggalkan sebab udzur, tetapi puasa boleh ditinggalkan sebab
udzur. Kewajiban menelan atau mengeluarkan benang tersebut
adalah ketika memang tidak mudah baginya untuk memutus benang
itu dari batas bagian dzohir mulut. Apabila masih memungkinkan
untuk memutusnya dari batas bagian dzohir mulut, maka wajib
memutusnya, dan menelan benang yang berada di setelah batas
bagian dalam, dan mengeluarkan benang yang berada di setelah batas
bagian dzohir. Ketika ia menjaga kemaslahatan sholat maka
hendaknya ia menelan benang tersebut dan tidak menariknya keluar
agar tidak menyebabkan mulutnya terkena najis. Ziyadi berkata,
‘Yang dimaksud dengan bagian dalam tenggorokan adalah bagian
makhroj huruf /ء/ dan /ه/, bukan bagian makhroj huruf /خ/, dan
menurut Nawawi, bukan juga bagian makhroj huruf ”’./ح/
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يشبهألنهيفطرملالفجربعدأخرجهمثصائماً وأصبحعوداً أذنهأودبرهأدخلولو
مركمااخليطخبالفاالستقاءة

Apabila seseorang telah memasukkan kayu ke dalam
duburnya atau telinganya, kemudian ia masuk waktu pagi, setelah itu
ia menarik keluar kayu itu setelah fajar, maka puasanya tidak batal,
karena menarik keluar tersebut menyerupai muntah. Berbeda dengan
masalah benang yang telah disebutkan dalam masalah sebelumnya.

املعتمدعلىاالستقاءةعليهجتبملصائماً وأصبحليالً اخلمرشربولو

Apabila seseorang telah meminum khomr di malam hari, lalu
ia masuk waktu pagi dengan kondisi sebagai orang yang berpuasa,
maka ia tidak wajib untuk memuntahkan khomr itu. Ini adalah
menurut pendapat mu’tamad.

مطلقاً األصحعلىيضرفالظاهرالإىلالباطنعنالنخامةقطعاالستقاءةمنوليس
مننزلتلوأمافيهفريخصإليهاحلاجةبتكررباطنهمنأمدماغهمنقلعهاسواء

بهبأسفالذلكفريميسعالبقلبهكانأوالظاهرحديفواستقرتبنفهسادماغه
أفطراحلدذلكيفواستقرارهاخروجهابعدابتلعهافإنفكذلكحملهيفبقيأوجزماً 
منهايصلالحىتأمكنإنوميجهاجمراهامنيقطعهاأنحينئذمنهفاملطلوبجزماً 
الباطنإىلشيء

Tidak termasuk muntah adalah memutus lendir (Jawa; riyak)
dari bagian dalam ke bagian luar (dzohir). Oleh karena itu, menurut
pendapat ashoh, puasa tidak batal sebab mengeluarkan lendir
tersebut secara mutlak, artinya, baik lendir tersebut berasal dari
otaknya atau dari perutnya, sebab mengeluarkan lendir itu sering
diperlukan sehingga diberi kemurahan.

Adapun apabila lendir itu turun sendiri dari otak, lalu
menetap di batas bagian dzohir, atau apabila lendir itu naik sebab
batuk, baik lendir itu dikeluarkan dari mulut atau dibiarkan saja,
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maka tidak membatalkan puasa sama sekali. Apabila seseorang
menelan lendir setelah keluar dari batas bagian dzohir atau setelah
menetap di batas bagian dzohir maka puasanya dipastikan batal.
Dengan demikian, yang dianjurkan dari seseorang yang memiliki
lendir riyak ini adalah bahwa ia memutus lendir tersebut dari
salurannya dan meludahkannya jika memungkinkan agar tidak ada
sebagian lendir yang masuk ke bagian dalam.

وجيوزمطلقاً بذلكفيفطراملهملةاحلاءخمرجإىلوصلتذبابةإخراجاالستقاءةومن
بقاؤهاضرهإنالقضاءمعإخراجها

Termasuk muntah yang membatalkan puasa adalah
mengeluarkan lalat yang telah masuk sampai di makhroj huruf /ح/.
Oleh karena itu, puasanya menjadi batal, baik mengeluarkan lalat
tersebut atau menelannya. Diperbolehkan mengeluarkan lalat
tersebut dengan syarat harus mengqodho puasa jika dikuatirkan akan
terjadi bahaya jika membiarkan lalat tersebut masih ada di tempat
makhroj ./ح/

عامداً كانحيثحبائلولوبهيفطرجاريتهأوزوجتهبيدأوبيدهاالستمناءأناعلممث
فرجاً ولوالوضوءملسهينقضامللموسكانإذاالبشرةبلمساإلفطاروحملخمتاراً عاملاً 
أنزلوإنبلمسهيفطرفالكمحرمهذلكملسهينقضالماأماامسهبقيحيثمباناً 

العضوذلكومثلبشهوةذلكفعلإذاماخبالفوالكرامةللشفقةذلكفعلحيث
إالالوضوءملسهينقضالومماالأمحبائلكانسواءبشهوةولوبلمسهيفطرفالاملبان
حمالً ليسألنهحائلوبالبشهوةكانوإنبلمسهأنزلمنصوميبطلفالاجلميلمرد

ااحملرمخبالفللشهوة اجلملةيفهلاحملفإ

Ketahuilah sesungguhnya ketika seseorang onani dengan
tangannya sendiri, atau tangan istrinya, atau tangan budak
perempuannya maka dapat membatalkan puasa meskipun disertai
penghalang. Batalnya puasa sebab onani ini adalah sekiranya ia
sengaja onani, tahu keharamannya, dan tidak dipaksa.
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Adapun batalnya puasa sebab keluar sperma karena
menyentuh kulit adalah ketika yang disentuh dapat membatalkan
wudhu meskipun yang disentuh itu adalah farji yang terpotong
sekiranya masih disebut dengan nama farji. Adapun ketika yang
disentuh tidak membatalkan wudhu, seperti menyentuh kulit
mahram, maka puasa tidak batal sebab menyentuh kulitnya meskipun
disertai dengan keluar sperma semisal menyentuh kulit mahram
karena sayang atau menghormati. Berbeda dengan masalah apabila
seseorang menyentuh kulit mahram disertai dengan syahwat,
kemudian ia mengeluarkan sperma, maka puasanya batal. Begitu
juga, apabila seseorang menyentuh kulit anggota tubuh yang
terpotong, kemudian ia mengeluarkan sperma, maka puasanya tidak
batal meskipun menyentuhnya itu disertai dengan syahwat, baik
dengan penghalang atau tidak. Termasuk kulit yang tidak
membatalkan wudhu jika menyentuhnya adalah kulit amrod ganteng
sehingga apabila seseorang mengeluarkan sperma sebab
menyentuhnya maka puasanya tidak batal meskipun menyentuhnya
itu disertai dengan syahwat dan tanpa penghalang karena amrod
ganteng bukan sumber penimbul syahwat. Berbeda dengan mahram
maka sesungguhnya secara garis besar mahram merupakan salah satu
sumber penimbul syahwat.

إذاأمايفطرملينزلوملحركةمنهحيصلوملاملرأةعليهعلتإنالواطىءأناعلممث
الفاعلمنكلصومبهويبطلالفرجدونفيماباملباشرةكاإلنزالصومهيفسدفإنهأنزل

إىلعنيوصولعليهيصدقألنهاحلشفةجلميعدخولحيصلملوإنبهواملفعول
فقطاملرأةعلىبلالفعللعدمالرجلعلىكفارةوالاجلوف

أوذكرمناملبانالفرجصاحبعلىشيءوالوعكسهمباناً ذكراً بإدخاهلااملرأةوتفطر
الطالبمناألغبياءتومههملاخالفاً أنثى

Ketahuilah sesungguhnya dalam masalah pihak yang
menjimak, jika si perempuan menaiki si laki-laki dan si laki-laki
tersebut tidak bergerak sama sekali dan tidak mengeluarkan sperma,
maka puasa si laki-laki tidak batal. Adapun apabila si laki-laki
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mengeluarkan sperma maka puasanya batal sebagaimana batalnya
puasa sebab menyentuh kulit secara langsung (tanpa penghalang)
selain pada farji.

Ketika si laki-laki yang dinaiki itu mengeluarkan sperma
maka puasanya sendiri dan si perempuan menjadi batal meskipun
tidak sampai memasukkan seluruh khasyafah karena meskipun hanya
sebagian khasyafah dapat disebut sebagai masuknya benda ke dalam
lubang. Adapun kewajiban membayar kafarat hanya dibebankan
pada si perempuan itu, bukan pada si laki-laki yang tidak bergerak
itu.

Apabila ada perempuan memasukkan dzakar yang terpotong
ke dalam vaginanya atau ada laki-laki memasukkan dzakarnya ke
dalam vagina yang terpotong, maka puasa dari masing-masing si
perempuan dan si laki-laki menjadi batal. Adapun pemilik dzakar
yang terpotong atau vagina yang terpotong maka puasanya tidak
batal, berbeda dengan kesalah pahaman sebagian besar pelajar yang
mengatakan bahwa pemiliknya itu puasanya batal.

3. Orang yang berpuasa (shoim)

يفللصومصورةوجودلعدمركناً هناالصائمعدالسويفيقال) صائم(ثالثها) و(
تعقلهاميكناخلارجيفصورةهلاألنأياهالصالةحنوخبالفالبيعحنويفكمااخلارج

مصلتعقلبدونوتصورها

Rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa atau
shoim. Suwaifi berkata, “Alasan menghitung shoim sebagai salah
satu dari rukun-rukun puasa adalah karena tidak adanya bentuk nyata
dari puasa itu sendiri, seperti dalam bab baik (jual beli) yang tidak
memiliki bentuk nyata sehingga menghitung penjual dan pembeli
sebagai rukun tersendiri. Berbeda dengan sholat,” karena sholat
memiliki bentuk secara nyata yang memungkinkan untuk
dibayangkan dan dideskripsikan tanpa membayangkan musholli
(sehingga musholli tidak dihitung sebagai salah satu rukun dari
rukun-rukun sholat).
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E. Perkara-perkara yang mewajibkan membayar kafarat

معهايذكروماالكفارةبهجيبمابيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
mewajibkan membayar kafarat dan hal-hal yang berkaitan dengan
kafarat.

رمضانيفصومهأفسدمنعلىيرز والتعالعظمىالكفارةللصومالقضاءمعوجيب(
بغريأفسدهمنعلىكفارةفالفقطألجلهأي) للصومبهآمثتامجبماعكامالً يوماً 
سواءعليهكفارةفالغريهمعجبماعأفسدهلوماذلكومثلاستمناءأوكأكلمجاع
والاملقتضىعلىللمانعتقدمياً الكفارةفتسقطقارنهأواجلماععلىالغريذلكتقدم

سفرمسافرعلىوالوقضاءكنذررمضانغرييفجبماعأفسدهمنعلىأيضاً كفارة
بفطرهينوملإنالزىنمعلهبلوحدهللصومليسإمثهألنبالزىنأفطرالفطريبيحقصر

إمثهكانذلكنوىفإنالنيةبتلكإاليباحالالفطرإذالرخصارتكابأيالرتخص
أصبحمنخبالفاحلالنيكالعلىكفارةوالجائزالفطرألنللصومالوحدهللزىن

فإنهاملرأةعنلالحرتازالغزايلذكرهوقدتامقولهالكفارةفتلزمهووطىءسافرمثمقيماً 
االكفارةيلزمهاال قولهالسويفيقالاحلصينقالهاحلشفةبعضدخولمبجردتفطرأل
انتهىالفاعلاسمبصيغةباملدآمث

Selain diwajibkan mengqodho puasa, diwajibkan juga
membayar kafarat besar dan mendapat takzir atas orang (1) yang
merusak puasanya satu hari penuh dari hari-hari bulan
Ramadhan (2) dengan jimak yang sempurna dan (3) yang
berdosa karena puasa saja.

Oleh karena itu, tidak diwajibkan membayar kafarat atas
orang yang merusak puasanya dengan selain jimak, seperti; makan
atau onani. Begitu juga, tidak diwajibkan membayar kafarat atas
orang yang merusak puasanya dengan jimak atau selainnya, baik
selainnya itu mendahului jimak atau bersamaan dengan jimak.
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Dengan demikian, kewajiban membayar kafarat menjadi gugur
sebab mendahulukan selainnya (manik) daripada jimak (muqtadi)
yang mewajibkan membayar kafarat.

Tidak diwajibkan juga membayar kafarat atas orang yang
merusak puasanya dengan jimak di selain puasa Ramadhan, seperti;
puasa nadzar dan puasa qodho.

Tidak diwajibkan juga membayar kafarat atas musafir yang
melakukan perjalanan jauh yang diperbolehkan baginya berbuka
yang mana ia merusak puasanya dengan berzina karena dosa
jimaknya bukan karena puasa saja, melainkan karena puasa itu
sendiri dan zina itu sendiri, dengan catatan apabila ia merusak
puasanya itu tidak disertai dengan niat tarakhus (memperoleh
rukhsoh atau keringanan) karena merusak (membatalkan) puasa tidak
diperbolehkan kecuali jika disertai dengan niatan tarakhus. Apabila
musafir pezina berniat tarakhus maka dosa jimaknya adalah karena
perbuatan zina saja, bukan karena puasa, sebab membatalkan puasa
bagi dirinya yang melakukan perjalanan jauh itu adalah
diperbolehkan. Masing-masing musafir yang merusak puasanya
dengan zina, baik ia berniat tarakhus atau tidak, tidak berkewajiban
membayar kafarat.

Berbeda dengan orang yang masuk waktu pagi dalam
keadaan masih mukim, kemudian ia melakukan perjalanan jauh,
kemudian ia berjimak, maka ia berkewajiban membayar kafarat.

Pernyataan yang sempurna, Ghozali berkata bahwa
pernyataan tersebut untuk mengecualikan pihak perempuan yang
dijimak karena ia tidak berkewajiban membayar kafarat sebab ia
hanya membatalkan puasa dengan masuknya sebagian khasyafah ke
dalam vaginanya. Demikian ini dikatakan oleh al-Hisni juga.

Suwaifi berkata bahwa lafadz ‘آمث’ (yang berdosa) adalah

dengan membaca mad pada huruf hamzah dengan sighot isim faa’il.”
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جتبفالاملوطوءبهفخرجالواطىءاألولعشرأحدالكفارةوجوبشروطأنواحلاصل
ذاكرعامدمنيكونبأنمفسداً الوطءكانإذاإالجتبفالمفسدوطءالثاينعليه

الثالثمعذورغريجاهلمنأوالكفارةوجوبجهلوإنبتحرميهعاملخمتارللصوم
يفسدأنالرابعبإفسادمهاالكفارةجتبفالواالعتكافالصالةبهخرجصومإفساد
حنوهأومسافروطىءكأنرمضانيفولوغريهصومأفسدلومابهخرجنفسهصوم
منأوبهيثقمنأخربهأوبالرؤيةانفردوإنرمضانيفاخلامسصومهاففسدامرأته
الزياديقالهينزلملوإنميتأويمةإتيانأولواطاً ولوجبماعالسادسصدقهاعتقد
مريضاً أومسافراً كانلووكذاصبياً كانلومابهفخرججبماعهآمثاً يكونأنالسابع
أنالتاسعفقطالصومألجلإمثهيكونأنالثامنعليهإمثالفإنهالرتخصبنيةوجامع
عذربالوطىءلومافخرجاليومبقيةللصومأهالً باستمرارهعنهويعربيومصوميفسد

مافخرجالشبهةعدمالعاشريومصوميفسدملأنهبانألنهاليوميفماتأوجنمث
ناسياً أكلأواراً فبانأحدمهايفشكأودخولهأوالليلبقاءالوطءوقتظنلو

مابهخرجرمضانيفيقيناً الوطءكونعشراحلاديعامداً وطىءمثبهأفطرأنهوظن
عليهكفارةفالاحلاليتبنيوملووطىءباجتهادأيبتحروصاماحلالاشتبهلو

Kesimpulannya adalah bahwa syarat-syarat kewajiban
membayar kafarat ada 11 (sebelas), yaitu;

1. Kewajiban kafarat hanya dibebankan atas watik (pihak yang
menjimak), bukan mautuk (pihak yang dijimak). Oleh karena
itu, membayar kafarat tidak diwajibkan atas mautuk.

2. Jimak yang dilakukan memang membatalkan atau merusak
puasa. Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat hanya
berlaku ketika jimak yang dilakukan memang dapat merusak
puasa, sekiranya orang yang menjimak adalah orang yang
sengaja, yang ingat kalau dirinya sedang berpuasa, yang
tidak dipaksa, yang tahu akan keharamannya meskipun ia
tidak tahu tentang kewajiban membayar kafarat dan yang
bodoh dengan bodoh yang tidak diudzurkan.
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3. Jimak yang dilakukan dapat merusak puasa. Oleh karena itu,
tidak diwajibkan membayar kafarat sebab jimak yang hanya
merusak sholat dan i’tikaf, bukan puasa.

4. Jimak yang dilakukan dapat merusak puasa orang yang
menjimak itu sendiri. Berbeda dengan apabila jimak tersebut
merusak puasa orang lain meskipun di bulan Ramadhan,
seperti; musafir atau yang lainnya (spt; orang sakit)
menjimak istrinya, maka puasa istrinya menjadi rusak.

5. Jimak terjadi di bulan Ramadhan meskipun orang yang
menjimak adalah satu-satunya orang yang melihat atau
rukyah hilal, atau ia diberi tahu oleh orang yang terpercaya
tentang rukyah hilal, atau ia adalah orang yang meyakini
tentang kebenaran berita dari orang lain yang melihat hilal.

6. Puasa menjadi rusak dengan jimak meskipun liwat atau
homo sexual, atau dengan memperkosa binatang atau mayit,
meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma, seperti yang
dikatakan oleh Ziyadi.

7. Berdosa sebab jimaknya. Dikecualikan adalah jimak yang
dilakukan oleh anak kecil, musafir, orang sakit, dan orang
puasa yang menjimak dengan niatan tarakhus karena jimak
yang mereka lakukan ini tidak berdosa.

8. Dosa jimak hanya karena puasa saja.
9. Jimak merusak puasa sehari yang diibaratkan dengan kondisi

yang mana orang yang berjimak tetap sebagai ahli puasa
pada hari itu. Dikecualikan apabila ia berjimak tanpa ada
udzur pada hari tertentu di bulan Ramadhan, kemudian ia
gila atau mati pada hari itu juga (berarti ia bukan lagi ahli
puasa), maka ia tidak berkewajiban membayar kafarat
karena jimak yang dilakukan belum merusak puasa utuh
pada hari tersebut.

10. Tidak ada unsur syubhat (keragu-raguan). Dikecualikan
apabila shoim menyangka kalau waktu berjimak masih
malam, atau masuk malam, atau ragu salah satu dari
keduanya, ternyata waktu jimak telah atau masih siang, atau
apabila ia makan karena lupa dan menyangka kalau
makannya tersebut telah membatalkan puasa, kemudian ia
menjimak istrinya dengan sengaja, maka dalam dua kasus
ini, ia tidak diwajibkan membayar kafarat.
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11. Jimak terjadi secara yakin di bulan Ramadhan. Dikecualikan
apabila keadaan masuk tidaknya bulan Ramadhan belum
jelas, kemudian seseorang berpuasa dengan cara berijtihad,
lalu ia menjimak, dan ternyata keadaan masuk tidaknya
bulan Ramadhan tetap saja belum jelas, maka tidak ada
kewajiban atasnya membayar kafarat.

فإنبكفايتهليقومبالعملخيلعيبعنسليمةعوضبالمؤمنةرقبةإعتاقوالكفارة
حنوإالبعذرولوباإلفطارالتتابعوينقطعمتتابعنيشهرينصوموجبالرقبةعنعجز

غالبمنمدمنهملكلمسكيناً ستنيإطعاموجبصومهماعنعجزفإنحيض
زىءالبلدقوت الفطرةيفا

Kafarat yang harus dibayar oleh shoim yang merusak
puasanya dengan jimak yang telah memenuhi syarat-syarat di atas
adalah;

 memerdekakan budak perempuan tanpa iwadh (tukar
menukar), yang mukminah, dan yang selamat dari cacat yang
memperburuk untuk bekerja. Apabila ia tidak mampu, maka;

 ia wajib berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Sifat terus
menerus ini dapat terputus sebab membatalkan puasa
meskipun karena udzur kecuali karena semisal haid. Apabila
tidak mampu berpuasa 2 bulan secara terus menerus, maka;

 ia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin yang
masing-masing dari mereka diberi 1 mud makanan pokok
yang mencukupi kriterianya dalam zakat fitrah.

كنذر) غريهيفالرمضانيفاألولمواضعستةيفللصوماإلمساكالقضاءمعوجيب(
بالليلمخراً شربولوالشرقاويقالبإفسادهلتعديه) بفطرهمتعدعلى(وكفارةوقضاء
فيماالصومحرمةفرياعيوالتقيؤاإلمساكواجبانعليهتعارضفقدفرضاً صائماً وأصبح
أماالصائمعلىالتقيؤوجوبيفواالختالففيهاإلمساكوجوبعلىلالتفاقيظهر
العبادةحرمةعلىحمافظةجازوإنالتقيؤوجوبعدميبعدفالالنفل
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Diwajibkan menahan diri karena puasa disertai
mengqodhonya di dalam 6 (enam) tempat di puasa bulan Ramadhan,
bukan di selainnya, seperti; puasa nadzar, puasa qodho, dan puasa
kafarat,

1. atas shoim yang ceroboh membatalkan puasa Ramadhan di
siang hari, artinya, ia wajib imsak atau menahan diri seperti
berpuasa dan kelak ia wajib mengqodho puasanya tersebut.

Syarqowi berkata, “Apabila seseorang telah meminum
khomr di malam hari, lalu ia masuk waktu pagi sebagai
shoim yang berpuasa fardhu, maka ia dihadapkan dengan
dua kewajiban yang saling berlawanan, yaitu kewajiban
imsak (menahan diri) dan kewajiban memuntahkan khomr.
Akan tetapi, yang lebih didahulukan adalah imsak daripada
memuntahkan khomr, karena kewajiban imsak telah
disepakati oleh ulama sedangkan kewajiban memuntahkan
khomr atas shoim masih ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat
di kalangan mereka. Adapun apabila ia berpuasa sunah,
maka tidak wajib memuntahkan khomr meskipun
diperbolehkan karena mempertahankan kemuliaan ibadah
puasa.”

ملإنحكماً أوالرتكعمدإنحقيقةلتقصريه) الفرضيفليالً النيةتاركعلىوالثاين(
فهوالعبادةبأمراالهتمامبرتكيشعرذلكألنجاهالً أوناسياً كانكأنيتعمده
تعمدإنفوراً القضاءذلكبعدعليهوجيباإلمساك،عليهفيجبأيتقصريضرب
اراً فينويحنيفةأيبتقليدولهفال،وإالتركها

2. atas shoim yang meninggalkan niat puasa fardhu di malam
hari, artinya, ia tetap wajib imsak atau menahan diri seperti
puasa dan kelak ia wajib mengqodhonya.

Alasan mengapa ia tetap diwajibkan imsak dan mengqodho
adalah karena ia ceroboh secara hakikat jika memang ia
sengaja meninggalkan niat dan ceroboh secara hukum jika ia
tidak sengaja meninggalkannya, seperti; ia lupa atau bodoh;
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sebab ia tidak memberikan perhatian besar terhadap perihal
ibadah puasa. Sikapnya yang demikian ini termasuk kategori
ceroboh. Oleh karena ini, ia wajib imsak dan setelah itu ia
wajib mengqodho puasa secara segera jika ia sengaja
meninggalkan niat, jika tidak sengaja, maka tidak harus
segera mengqodhonya. Diperbolehkan baginya bertaqlid
kepada Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan berniat di
siang hari dalam puasa fardhu.

بغريكانإنحقيقةلتقصريه) خالفهفبانالليلبقاءظاناتسحرمنعلىوالثالث(
فحكماً وإالاجتهاد

3. atas orang yang sahur seraya menyangka kalau waktu
sahurnya tersebut masih malam, tetapi ternyata waktu
sahurnya tersebut terjadi setelah terbit fajar, artinya, di siang
hari, ia wajib imsak atau menahan diri seperti berpuasa dan
kelak ia wajib mengqodho karena ia pada hakikatnya telah
melakukan kecerobohan jika tanpa disertai berijtihad
(tentang tetapnya waktu malam), jika disertai berijtihad
maka ia telah melakukan kecerobohan secara hukum.

بسببكثرياً اآلنيقعكما) أيضاً خالفهفبانالغروبظاناً أفطرمنعلىوالرابع(
الشرقاويقالهامليقاتيةجهل

4. atas orang yang berbuka seraya menyangka telah
tenggelamnya matahari, tetapi ternyata diketahui bahwa
matahari belum terbenam, artinya, ia tetap wajib imsak atau
menahan diri di waktu yang tersisa hingga matahari
diketahui benar-benar telah tenggelam dan kelak ia wajib
mengqodho. Demikian ini adalah seperti yang sering
dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini sebab kebodohan
mereka tentang batas-batas waktu, seperti yang dikatakan
oleh Syarqowi.



244

ولوالصوميلزمكانألنه) رمضانمنأنهشعبانثالثييوملهنبامنعلىواخلامس(
إذااملسافرخبالفالصومنيةهلمندبأكلهمحنوقبلثبتإنمثاحلالحقيقةعلى
الرمليقالهرمضانمنبأنهالعلممعاألكللهيباحألنهاإلفطاربعدقدم

5. atas orang-orang yang berada di tanggal 30 Syakban dan
ternyata hari tersebut sudah masuk tanggal 1 Ramadhan,
padahal mereka belum berpuasa, artinya, mereka tetap
berkewajiban berpuasa pada hari tersebut meski menurut
keadaan sebenarnya. Lalu, apabila hari tersebut telah
ditetapkan sebagai hari Ramadhan sebelum mereka makan
maka mereka disunahkan berniat berpuasa. Berbeda dengan
musafir, maksudnya, ketika ia pulang dan sampai di
tempatnya pada hari tersebut setelah ia telah berbuka maka
ia tidak diwajibkan berpuasa pada hari tersebut karena pada
hari tersebut ia diperbolehkan makan meskipun tahu kalau
hari tersebut sudah termasuk hari dari bulan Ramadhan,
seperti yang dikatakan oleh Romli.

صيبخبالفالتقصريه) واستنشاقمضمضةمناملبالغةماءسبقهمنعلىوالسادس(
جيبالالفطربعدعذرمهازالمريضومسافرأسلموكافرأفاقجمنونأومفطراً بلغ

القضاءالصيبعلىجيبوالمنهمتقصريالإذيسنبلاإلمساكعليهم

6. atas orang yang kemasukan air sebab mubalaghoh
(berlebihan) saat berkumur dan beristinsyaq, artinya,
puasanya menjadi batal tetapi ia pada hari tersebut wajib
imsak atau menahan diri seperti berpuasa dan wajib
mengqodho sebab kecerobohannya dalam mubalaghoh.

Berbeda dengan shobi (bocah) yang baligh pada saat ia
berbuka (tidak berpuasa), atau majnun yang sebelum gila ia
telah berbuka, kafir yang masuk Islam yang sebelum masuk
Islam ia telah berbuka, musafir dan orang sakit yang udzur
keduanya telah hilang setelah sebelumnya telah berbuka,
maka mereka semua tidak diwajibkan imsak atau menahan
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diri seperti berpuasa pada hari tersebut, tetapi hanya
disunahkan, karena tidak ada unsur kecerobohan yang
mereka lakukan. Adapun mengqodho, ia tidak diwajibkan
atas shobi tersebut.

أثناءيفالوجوبأهلمنلصريورتهأيضاً قضاءبالإمتامهفيجبصائماً بلغلوأما
لزمتهبلوغهبعدجامعولوإمتامهنذرمثتطوعصوميفدخللومافأشبهالعبادة
الكفارة

Adapun apabila shobi mengalami baligh pada saat ia sedang
berpuasa maka ia wajib menyelesaikan atau meneruskan
puasanya tanpa nantinya harus mengqodho sebab ia telah
berubah menjadi ahli berkewajiban puasa di tengah-tengah
ibadah puasa sehingga menyerupai suatu masalah, yaitu
apabila seseorang telah masuk dalam puasa sunah, kemudian
ia bernadzar menyelesaikan puasa sunahnya tersebut, maka
ia wajib menyelesaikan puasa sunahnya tersebut. Apabila
shobi yang diwajibkan berpuasa setelah balighnya itu
melakukan hubungan jimak maka ia wajib membayar
kafarat.

ولصحةكالصيبعليهمااإلمتامفيجبصائمنيعذرمهازالإذاواملريضاملسافروكذا
صومهما

Apabila udzur yang dialami oleh musafir atau orang sakit
telah hilang sedangkan saat itu mereka berdua sedang
berpuasa maka mereka wajib menyelesaikan puasanya itu
seperti masalah dalam shobi di atas dan karena keabsahan
puasa mereka.

عليهشيءفالكاجلماعحمظوراً ارتكبفلوعليهأثيبوإنصوميفليساملمسكمث
كرهمضمضمةومبالغةالزوالبعدكسواكمكروهاً ارتكبولوكفارةالأياإلمثسوى

هنااملفقودأنوالفرقشرعيةصالةيففهوالطهورينفاقدوأماكالصائمذلكحقهيف
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بهخوطببواجبقامألنهصوميفليسأنهمعاملمسكأثيبوإمناشرطوهناكركن
الصومجهةمنالاجلهةتلكمنفثوابه

Mumsik (yaitu setiap 6 orang yang menahan diri seperti
berpuasa di atas) tidak dihukumi sedang berpuasa meskipun ia diberi
pahala. Apabila ia melakukan perkara haram, seperti jimak, maka ia
hanya berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Adapun apabila ia
melakukan perkara yang dimakruhkan, seperti bersiwakan setelah
tergelincirnya matahari atau mubalaghoh dalam berkumur, maka
dimakruhkan baginya karena pada saat demikian itu ia dihukumi
seperti shoim (orang yang berpuasa).

Berbeda dengan faqid at-tuhuroini, ketika ia melakukan
sholat lihurmatil waqti maka ia tetap dihukumi sedang melakukan
sholat yang disyariatkan.

Perbedaan antara hukum mumsik dan faqid at-tuhuroini
adalah bahwa perkara yang tidak dapat dipenuhi oleh mumsik adalah
rukun dan perkara yang tidak dapat dipenuhi oleh faqid at-tuhuroini
adalah syarat.

Adapun mumsik tetap diberi pahala meskipun ia dihukumi
tidak sedang dalam berpuasa adalah karena ia telah melakukan
kewajiban yang dibebankan atasnya pada saat itu. Jadi, pahalanya
dilihat dari segi memenuhi kewajiban, bukan dari segi berpuasa.

F. Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa

كفرإىلاإلسالمعنرجوعوهي) بردةالصوميبطل(الصومبهيفسدفيما) فصل(
إنبهتعدىوسكروبإغماءحلظة(ذلككان) ولووجنونوالدةأوونفاسوحيض(

)النهارمجيع(منهماكلأي) عما

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak
atau membatalkan puasa.

Puasa akan menjadi batal sebab:
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1. Kemurtadan, yaitu keluar dari Islam dan kembali ke
kekufuran.

2. Haid
3. Nifas
4. Melahirkan
5. Gila meskipun hanya terjadi selama waktu yang sebentar di

siang hari puasa.
6. Ayan yang menghabiskan seluruh siang puasa.
7. Mabuk karena ceroboh yang menghabiskan seluruh siang

puasa.

يفمنهاواحدطرأمىتوالوالدةوالنفاسواحليضواجلنونالردةأنفاحلاصلاملدابغيقال
اليوماستغرقولوالصحةمينعفاليضرالالنوموأنالصحةمينعحلظةولواليومأثناء
فتأملفالوإالالصحةمنعااليوماستغرقاوالسكراناإلغماءوأن

Mudabighi berkata, “Kesimpulannya adalah bahwa ketika
salah satu dari kemurtadan, gila, haid, nifas, dan melahirkan terjadi
di tengah siang puasa meskipun hanya terjadi sebentar maka puasa
menjadi batal. Adapun tidur tidak membatalkan puasa meskipun
tidur tersebut terjadi di seluruh siang hari puasa. Adapun ayan dan
mabuk, maka ketika menghabiskan seluruh siang puasa maka puasa
menjadi batal dan ketika tidak menghabiskannya maka puasa tidak
batal. Taammal.”

الأمبإغمائهتعدىسواءأيمطلقاً الصومقضىأفاقإذاعليهاملغمىأنواعلم
هذايفومثلهبإغمائهمتعدياً كانإذاإالقضاؤهاعليهجيبفالالصالةخبالف

وإالبسكرهتعدىإنالصومقضاءالسكرانعلىجيبأيطوخياهالسكرانالتفصيل
انتهىفال

Ketahuilah sesungguhnya ketika mughma ‘alaih (orang
ayan) telah sadar maka ia wajib mengqodho puasanya secara mutlak,
artinya, baik ayannya terjadi sebab kecerobohan atau tidak. Berbeda
dengan sholat, karena mughma ‘alaihi tidak wajib mengqodho sholat
ketika ia telah sadar kecuali apabila ayannya terjadi sebab



248

kecerobohan. Rincian bagi mughma ‘alaih ini juga berlaku sama bagi
orang mabuk, seperti yang dikatakan oleh Towakhi, maksudnya,
diwajibkan mengqodho puasa atas orang mabuk jika mabuknya
terjadi sebab kecerobohan, tetapi jika mabuknya tidak terjadi sebab
kecerobohan maka tidak diwajibkan atasnya mengqodho.

لوجوبقيدهواإلرشادملنتتبعاً املنتيفبالتعديالسكرتقييدأنهذامنفعلم
اإلبطالقيددونفقطالقضاء

Dari sini dapat diketahui bahwa pentakyidan mabuk dengan
batasan sebab kecerobohan karena mengikuti teks matan kitab
Irsyad adalah qoyid tentang kewajiban mengqodho saja, bukan qoyid
tentang menjadi batalnya puasa.

أيارمنحلظةأفاقإذايضرالاإلغماءأنواألظهراملنهاجمنتمعالرمليوعبارة
فوقالعقلعلىالغلبةأياالستيالءألنهجزءيفاإلفاقةمعبالنيةاكتفاءكانتحلظة
باألضعفاألقوىألحلقناكالنوميضرالمسهاملستغرقإنقلنافلواجلنونودونالنوم
إنوقلنافتوسطناباألقوىاألضعفألحلقناكاجلنونتضرمنهاللحظةأنقلناولو

اهكافيةحلظةيفاإلفاقة

طلوعمعالسكرانأوعليهاملغمىبإفاقةيكتفيأنهكانتحلظةأيقولهمنوفهم
الشرقاويقالهكماارمنحلظةأنهذلكعلىيصدقألنهالغروبأوالفجر

Ibarot atau keterangan dari Romli bersamaan Matan al-
Minhaj, “Ayan tidak membatalkan puasa jika mughma ‘alaih telah
sadar dari ayannya selama waktu yang sebentar di siang hari
karena keabsahan puasanya telah dicukupkan dengan niat dan sadar
di sebagian waktu siang tersebut sebab penyakit ayan menguasai akal
melebihi di atas rasa tidur dan dibawah gila. Oleh karena itu,
andaikan kami berkata, ‘Ayan yang menghabiskan seluruh siang hari
tidak membatalkan puasa sebagaimana puasa tidak batal sebab tidur
yang menghabiskan seluruh siang hari,’ niscaya kami menyamakan
sesuatu yang kuat (ayan) dengan sesuatu yang lemah (tidur). Dan



249

andaikan kami berkata, ‘Ayan yang terjadi selama waktu yang
sebentar di siang hari dapat membatalkan puasa sebagaimana puasa
bisa batal sebab gila yang terjadi hanya selama waktu sebentar,’
niscaya kami menyamakan sesuatu yang lemah (gila) dengan sesuatu
yang kuat (ayan). Jadi, kami mengambil tengah-tengah dan kami
berkata, ‘Sesungguhnya sadar dari ayan dalam waktu yang sebentar
sudah mencukupi dalam keabsahan puasa.’”

Dari pernyataan Romli yang berbunyi sadar dari ayannya
selama waktu yang sebentar di siang hari dapat dipahami bahwa
puasa tetap dihukumi sah bagi mughma ‘alaih atau orang mabuk
ketika sadar mereka dari ayan atau mabuk bersamaan dengan
terbitnya fajar atau terbenamnya matahari karena dua waktu ini bisa
dikatakan sebagai waktu sebentar dari siang hari, seperti yang
dikatakan oleh Syarqowi.

املريضمنكغريمهااإلمساكهلمايستحبعذرمهازالإذاوالنفساءاحلائضنأاعلممث
الزياديقالهكماوحنوه

Ketahuilah sesungguhnya perempuan haid dan nifas ketika
telah terbebas dari udzur, yakni haid dan nifas itu sendiri, maka
disunahkan bagi mereka imsak atau menahan diri, seperti selain
mereka, yaitu orang sakit dan selainnya, sebagaimana telah dikatakan
oleh Ziyadi.

G. Macam-macam Iftor (Tidak Berpuasa)

باعتباربسببهأي) رمضانيفاإلفطار(وأحكامهرمضانيفاإلفطارأقساميف) فصل(
بللبالأومضغةأوعلقةمنولو) والنفساءاحلائضيفكماواجبأنواعأربعة(احلكم

)واملريض(قصرسفر) املسافريفكماوجائز(

Fasal ini menjelaskan tentang macam-macam iftor atau
berbuka, artinya, tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan hukum-
hukumnya.

Iftor di bulan Ramadhan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
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1. Iftor yang wajib, seperti iftor bagi perempuan haid dan
perempuan nifas, meskipun nifasnya tersebut karena
melahirkan darah kempal, atau daging kempal, atau
melahirkan anak dalam kondisi kering tanpa disertai balal
(basah-basah).

2. Iftor yang jaiz (boleh), seperti iftor bagi seorang musafir
yang mengadakan perjalanan jauh yang memperbolehkan
mengqosor sholat, yaitu ±81 Km, dan iftor bagi orang sakit.

لهوجازالصوملهكرهالتيمملهيبيحضرراً توهمفإنأحوالثالثةللمريضأناعلم
منفعةوذهاباهلالكإىلالعذربهوانتهىظنلغلبةولواملذكورالضررحتققفإنالفطر
عاصياً ماتماتحىتصائماً استمرفإذاالفطرعليهووجبالصومعليهحرمعضو
الزيادةخيافأنإالالفطرجيزملوسنأذنووجعكصداعخفيفاً املرضكانفإن

بالصوم

Ketahuilah sesungguhnya orang sakit memiliki 3 (tiga) keadaan,
yaitu:

a. Apabila orang sakit menyangka kalau ia berpuasa maka
puasanya tersebut akan menyebabkan penyakitnya menjadi
parah sekiranya parahnya tersebut memperbolehkan
tayamum, maka ia dimakruhkan berpuasa dan ia
diperbolehkan iftor (tidak berpuasa).

b. Apabila orang sakit yakin kalau ia berpuasa maka puasanya
tersebut akan menyebabkan penyakitnya menjadi parah
sekiranya parahnya tersebut memperbolehkan tayamum
hingga mengakibatkan kematian atau mengakibatkan
sebagian anggota tubuhnya tidak lagi berfungsi, maka ia
diharamkan berpuasa dan ia diwajibkan iftor. Andaikan ia
tetap saja nekat berpuasa hingga puasanya mengakibatkan
dirinya mati maka ia mati dalam kondisi bermaksiat.

c. Apabila orang sakit hanya menderita sakit ringan, seperti
pusing, sakit telinga, sakit gigi, maka ia tidak diperbolehkan
iftor, kecuali jika dikuatirkan penyakitnya akan bertambah
parah sebab berpuasa, maka ia diperbolehkan iftor.
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الضعيفالكبريأياهلرموالشيخواملريضللمسافرلستةرمضانيفالفطريباح) فائدة(
حيثأيوالعطشانمعصوماً كانحيثآدميبغريولوشبهةأوزىنمنولوواحلامل

اجلائعومثلهالرمليعندالتيممتبيحأوالزياديعندعادةحتتملالشديدةمشقةحلقه
فقالالوافرحبرمنبعضهمونظمهاآدميلغريولومتربعةأومستأجرةولووللمرضعة

القضاءوفيهنستسوى** صمهرمضانيفصمتماإذا

راءمثعنيمثوحاء** شنيمثميممثفسني

للعطشانوالعنيللحاملواحلاءاهلرمللشيخوالشنيللمريضوامليمللمسافرفالسني
للمرضعةوالراء

[FAEDAH]

Iftor atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan diperbolehkan
bagi 6 (enam) orang, yaitu:

1) Musafir
2) Maridh (orang sakit)
3) Orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak kuat berpuasa.
4) Perempuan hamil meskipun hamil dari perzinahan atau wati

syubhat dan meskipun ia hamil karena berhubungan intim
dengan selain manusia sekiranya ia adalah perempuan yang
maksum (menjaga diri).

5) Orang yang kehausan. Ziyadi membatasi kehausan yang
memperbolehkan iftor disini dengan sekiranya rasa haus
tersebut benar-benar tidak mampu ditahan. Sedangkan Romli
membatasi kehausan disini dengan sekiranya rasa haus
tersebut memperbolehkan tayamum. Begitu juga, orang yang
kelaparan diperbolehkan iftor dengan batasan seperti yang
telah disebutkan.

6) Perempuan yang menyusui, meskipun ia disewa untuk
menyusui atau ia menyusui secara suka rela, dan meskipun
yang disusui itu bukan manusia.
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Sebagian ulama telah menadzomkan 6 (enam) orang yang
diperbolehkan iftor di atas dalam bait yang berpola bahar wafir. Ia
berkata:

Ketika kamu kuat berpuasa Ramadhan maka berpuasalah, **
kecuali 6 (enam) orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi

wajib mengqodho.

Mereka adalah ‘ ْني سِ  ’, kemudian ‘ِمْيم’, kemudian ‘ ِشْني’, ** kemudian
.’راء‘ dan kemudian ,’َعْني ‘ kemudian ,’حاء‘

Maksud ‘ ْني سِ  ’ adalah ‘ رافِ سَ مُ  ’ (Musafir). Maksud ’ِمْيم‘ adalah ‘ رِْيضمَ  ’
(Orang Sakit). Maksud ’ِشْني ‘ adalah ‘الَشْيخ اهلََرم’ (Orang Tua). Maksud

’حاء‘ adalah ‘َحاِمل’ (Perempuan Hamil). Maksud ’َعْني ‘ adalah ‘َعْطَشان’
(Orang yang kehausan). Dan maksud ’راء‘ adalah ‘ ْرِضَعةمُ  ’ (Perempuan
yang menyusui).

نونيفكما(مكروهوالحمرموالجائزوالبواجبليسأي) والوال( كمنوحمرما
عنهالوقتضاقحىت(صحيحاً مقيماً كانبأن) متكنهمعرمضانقضاءأخر

3. Iftor yang bukan wajib, bukan jaiz, bukan haram, dan bukan
makruh, yaitu iftor bagi majnun (orang gila).

4. Iftor yang haram, yaitu iftor bagi orang yang menunda-
nunda mengqodho puasa Ramadhan padahal ia mampu
menyegerakannya, sekiranya ia adalah orang yang mukim,
bukan musafir, dan orang yang sehat, bukan orang sakit,
sampai waktu mengqodho mulai mepet (akan bertemu
dengan Ramadhan berikutnya).

األولاثنانوهووالفديةالقضاءفيهيلزمماأيضاً أربعة(يلزمماباعتبار) اإلفطاروأقسام
علىمشرفغريهأوآدميحمرتمحيوانإلنقاذكاإلفطار) غريهعلىخلوفاإلفطار
غريولدكانوإنوحدهالولدعلىخوفاً ومرضعحاملوإفطاروغريهغرقبهالك
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أفطرفإنوالرضيعاحلملتعددوإنالفديةتتعددفالمتربعةأوآدميغريولواملرضع
كاملريضفديةفالغريهمعأونفسهعلىخلوف

) آخررمضانيأيتحىتإمكانهمع(رمضانمنشيء) قضاءتأخريمعاإلفطاروالثاين(
الذيصامآخررمضانأدركهحىتيقضهوملصحمثملرضفأفطررمضانأدركمنخلرب

فخرجوالبيهقيالدارقطينرواهمسكيناً يومكلعنيطعممثعليهمايقضيمثأدركه
جهلأولنسيانأخرهأوآخررمضانأتىحىتاملرضأوالسفربهاستمرمنباإلمكان

نظرياجلهلهيعذرفالبالفديةالذلكخلفاءللعلماءخمالطاً كانوإنالتأخريحبرمة
بهالبطالنوجهلالتنحنححرمةعلممن

Macam-macam iftor dilihat dari segi konsekusensinya dibagi
menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Iftor yang mewajibkan mengqodho dan membayar fidyah.
Ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Iftor yang dilakukan oleh seseorang karena ia
mengkhawatirkan selain dirinya sendiri, seperti;
orang yang iftor kerena menyelamatkan hewan yang
muhtarom atau ghoiru muhtarom sebab hewan
tersebut berada dalam kondisi hampir mati karena
tenggelam atau selainnya.17

Iftor yang dilakukan oleh perempuan hamil atau
perempuan menyusui yang mana iftor tersebut

17 Misalnya; Zaid dan Umar bersama-sama naik kapal. Mereka
berdua sedang berpuasa Ramadhan. Karena perahu goyang, Umar jatuh ke
dalam laut dan ia tidak bisa berenang atau menyelamatkan diri. Akhirnya,
Zaid menceburkan diri ke dalam laut untuk menyelamatkan Umar. Tubuh
Zaid mengalami lemas karena dahaga atau lapar sebab puasa. Akhirnya,
Zaid membatalkan puasanya dengan meminum air laut agar mampu
berenang dan menyelamatkan Umar. Jadi, Zaid nanti diwajibkan
mengqodho puasa yang ia batalkan dan membayar fidyah dari puasa yang
ia batalkan tersebut.
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mereka lakukan sebab kuatir atas anak saja
sekalipun anak tersebut bukan anak dari perempuan
yang menyusui, dan sekalipun anak tersebut bukan
manusia, dan sekalipun perempuan menyusui
tersebut bersifat sukarela. Bagi mereka berdua,
hukum membayar fidyah tidak mengalami kelipatan,
artinya, mereka tetap membayar fidyah satu kali saja
meskipun mereka hamil atau menyusui berulang
kali.

Berbeda apabila perempuan hamil atau perempuan
menyusui melakukan iftor karena mengkhawatirkan
diri mereka sendiri atau mengkhawatirkan diri
mereka sendiri dan diri anak maka mereka hanya
berkewajiban mengqodho puasa, dan tidak ada
kewajiban membayar fidyah, sebagaimana orang
sakit.

b. Iftor yang disertai menunda-nunda mengqodho
puasa Ramadhan padahal ada kesempatan untuk
menyegerakan mengqodhonya hingga bertabrakan
dengan Ramadhan berikutnya. Ini berdasarkan hadis,
“Barang siapa mendapati bulan Ramadhan,
kemudian ia melakukan iftor karena sakit, lalu ia
sembuh dari sakitnya, dan ia tidak segera
mengqodho puasanya hingga ia mendapati
Ramadhan berikutnya, maka ia wajib berpuasa di
bulan Ramadhan berikutnya itu, kemudian ia wajib
mengqodho puasa bulan Ramadhan sebelumnya,
kemudian ia wajib memberi makan kepada orang
miskin sebagai ganti dari setiap puasa qodhonya
itu.” Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan
Baihaqi.

Mengecualikan dengan pernyataan padahal ada
kesempatan untuk menyegerakan mengqodhonya
adalah masalah apabila seseorang melakukan iftor di
bulan Ramadhan A sebab bepergian atau sakit dan ia
tetap dalam kondisi bepergian atau sakit hingga
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mendapati bulan Ramadhan B, atau apabila
seseorang menunda-nunda mengqodho puasa di
bulan Ramadhan A hingga ia mendapati bulan
Ramadhan B, tetapi penundaannya tersebut terjadi
karena lupa atau tidak mengetahui tentang
keharaman menunda-nunda dalam mengqodho
sekalipun ia dekat dengan para ulama karena
samarnya masalah keharaman menunda-nunda
tersebut, maka mereka berdua hanya berkewajiban
mengqodho puasa dan tidak berkewajiban
membayar fidyah.

Berbeda dengan masalah apabila seseorang
menunda-nunda mengqodho puasa di bulan
Ramadhan A hingga ia mendapati bulan Ramadhan
B, dan penundaannya tersebut dikarenakan tidak
mengetahui kewajiban membayar fidyah, maka ia
tetap berkewajiban mengqodho puasa dan membayar
fidyahnya, karena ketidak tahuan (bodoh)-nya
tentang kewajiban membayar fidyah tidak termasuk
bodoh yang diudzurkan, sebagaimana seseorang
ketika sholat berdehem-dehem, ia mengetahui
tentang keharaman berdehem-dehem, tetapi ia tidak
mengetahui kalau berdehem-dehem tersebut dapat
membatalkan sholat, maka sholatnya tetap dihukumi
batal sebab ketidaktahuannya tentang berdehem-
dehem dapat membatalkan sholat tidak termasuk
bodoh yang diudzurkan.

فلواملنهجشرحيفقاللزمتهمنذمةيفوتستقرالسننيبتكررتتكررالفديةأنواعلم
أخرجفماتآخررمضاندخلحىتمتكنهمعرمضانقضاءأياملذكورالقضاءأخر
واحدمدوجبوإالعنهيصمملإنللتأخريومدللفواتمدمدانيوملكلتركتهمن

للتأخري



256

Ketahuilah sesungguhnya membayar fidyah dapat
mengalami kelipatan sesuai dengan bulan Ramadhan lain yang
didapati.18 Membayar fidyah tersebut akan tetap menjadi tanggungan
atas orang yang berkewajiban menunaikannya.

Syaikhul Islam berkata dalam Syarah Minhaj, “Apabila
seseorang mengakhirkan atau menunda-nunda mengqodho puasa
padahal ada kesempatan untuk mengqodhonya hingga ia mendapati
bulan Ramadhan berikutnya, kemudian ia mati, maka untuk setiap
satu hari puasa yang ditinggalkan dikeluarkan 2 mud dari harta
tinggalannya, yaitu 1 mud karena ia tidak berpuasa di satu hari
tersebut dan 1 mud karena ia menunda-nunda mengqodhonya. 2 mud
ini dikeluarkan jika memang mayit belum sempat mengqodho
puasanya sebelum ia mati. Jika ia telah mengqodhonya, maka hanya
dikeluarkan 1 mud saja sebab menunda-nunda.”

انصيردملألنه) الفديةدون(فاتملاتداركاً ) القضاءفيهيلزمماوثانيها( علىبوجو
بغريبفطرهومتعدللنيةوناس) عليهكمغمىيكثروهو(القسمهذاحتتدخلمن

مجاع

2. Iftor yang mewajibkan mengqodho puasa yang ditinggalkan
dan tidak ada kewajiban membayar fidyah atas puasa yang
ditinggalkan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan alasan
karena tidak ada nash atau dalil yang menjelaskan tentang
kewajiban membayar fidyah atas orang-orang yang masuk
dalam kategori macam iftor ini.

18 Misalnya; Zaid mengalami sakit satu hari yang
memperbolehkannya iftor di bulan Ramadhan A. Setelah ia sembuh, ia
berkewajiban mengqodho puasanya tersebut. Akan tetapi, Zaid tidak
segera mengqodhonya, melainkan ia menunda-nundanya hingga akhirnya
ia mendapati bulan Ramadhan B. Dari sini, ia berkewajiban mengqodho
puasa satu hari itu dan membayar fidyah darinya. Setelah Ramadhan B, ia
masih saja tidak segera mengqodho hingga akhirnya ia mendapati bulan
Ramadhan C. Dari sini, ia berkewajiban mengqodho puasa satu hari itu dan
membayar fidyah 2 kali lipat atas hutang puasa satu harinya itu. Dan
seterusnya. Wallahu a’lam
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Orang-orang yang masuk dalam kategori iftor ini sangat
banyak, artinya, mereka hanya berkewajiban mengqodho
puasa saja tanpa membayar fidyah. Di antara mereka adalah
orang ayan, orang yang lupa berniat puasa, dan orang yang
sengaja membatalkan puasa dengan selain jimak.

مجيعيفالصوميستطعمل) كبريشيخوهوالقضاءدونالفديةفيهيلزمماوثالثها(
ومثلهعليهيقدرالذيالزمنإىلالتأخريعليهوجببعضهايفعليهقدرفإناألزمان
برؤهيرجىالمريض

3. Iftor yang mewajibkan membayar fidyah dan tidak ada
kewajiban mengqodho puasa. Konsekuensi iftor ini berlaku
bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa sepanjang
sisa hidupnya. Apabila ia masih mampu berpuasa di
sebagian sisa hidupnya maka ia berkewajiban menunda
mengqodho puasa sampai waktu yang ia mampu itu. Sama
seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa adalah orang
sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, artinya, ia wajib
membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan dan tidak
berkewajiban mengqodho.

نونوهو(والفديةالقضاءمنشيءجيبالأي) والالرابعهاو( يتعدملالذيا
األصليوالكافرالصيبومثلهتكليفهلعدم) جبنونه

4. Iftor yang tidak mewajibkan mengqodho puasa dan tidak
mewajibkan membayar fidyah atasnya. Konsekuensi iftor ini
berlaku bagi orang yang puasanya batal sebab gila yang
tidak disebabkan oleh kecerobohannya karena ketika ia
mengalami gila, ia tidak ditaklif (dituntut hukum). Sama
dengan orang gila ini adalah shobi (anak kecil) dan orang
kafir asli, artinya, ketika shobi telah baligh, ia tidak
berkewajiban mengqodho dan membayar fidyah atas puasa-
puasa yang ia tinggalkan sebelum baligh, dan ketika kafir
asli telah masuk Islam, ia tidak berkewajiban mengqodho
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dan membayar fidyah atas puasa-puasa yang ia tinggalkan
saat ia masih dalam kondisi kufur.

النيةوتاركواملرتدبالفطرأمثفيمنإالالرتاخيعلىذكرمامجيعيفالقضاءأناعلممث
ملبأنالثاينرمضانقبلالوقتضاقإذاوكذاالقليويبأفادهاملعتمدعلىعمداً ليالً 
فوراً حينئذالقضاءفيجبالقضاءيسعماإاليبق

Ketahuilah sesungguhnya kewajiban mengqodho yang
menjadi konsekuensi iftor di atas bersifat tarokhi, artinya, tidak harus
segera diqodho, kecuali bagi orang yang berdosa sebab membatalkan
puasa, orang murtad, orang yang meninggalkan berniat di malam
hari secara sengaja seperti yang ditetapkan oleh pendapat muktamad,
maka mereka bertiga ini wajib mengqodho puasa dengan segera.
Demikian ini difaedahkan oleh Qulyubi.

Begitu juga, apabila seseorang memiliki hutang puasa di
bulan Ramadhan A, kemudian waktu sudah mepet, artinya, tersisa
waktu yang hanya cukup untuk mengqodho puasanya tersebut
sebelum datangnya bulan Ramadhan B, maka saat demikian ini ia
berkewajiban mengqodho puasanya secara segera.

H. Benda yang Masuk ke dalam Perut yang Tidak
Membatalkan Puasa

) اجلوفإىليصلمبايفطرالالذي(اجلوفإىليصلممايفطرالمابيانيف) فصل(
اجلوفإىليصلما(والثالثوالثايناألول) أفرادسبعة(مفتوحمنفذمناألعيانمن

اهللاصلىقالحلقهيفبالصباإلجياراإلكراهومن) إكراهأوجهلأو(للصوم) بنسيان
رواهوسقاهاهللاأطعمهفإمناصومهفليتمشربأوفأكلصائموهونسيمنوسّلمعليه

وصححاهالشيخان

Fasal ini menjelaskan tentang benda yang masuk ke dalam
perut yang tidak membatalkan puasa.
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Benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan
puasa ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Benda yang masuk ke dalam perut karena lupa kalau sedang
berpuasa.

2. Benda yang masuk ke dalam perut karena bodoh atau tidak
tahu.

3. Benda yang masuk ke dalam perut karena dipaksa. Termasuk
dipaksa adalah seseorang menyewa orang lain agar
memasukkan suatu benda ke tenggorokannya.

Demikian di atas berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Barang siapa lupa kalau dirinya sedang
berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka selesaikanlah
puasanya. Ia hanya diberi makan dan minum oleh Allah (pada saat
lupanya itu).” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dan
mereka berdua menshohihkan hadis ini.

علىقدرإذاماخبالفلعذرهجمهعنعجزوقد) أسنانهبنيمماريقنجبريا(الرابع) و(
ملاأثرهاوبقيالفجرقبيلقهوةشربفإذاقهوةأوخنامةأوكطعاموذلكلتقصريهجمه

مابالضموالنخامةفالوإالأفطرجمهعلىقدرتهمععمداً ااملتغريريقهبلعفإنبعده
منخيرجهماوهواملطرزيوزاداملعجمةاخلاءخمرجمنحلقهمناإلنسانخيرجه

اخليشوم

4. Sisa-sisa benda yang berada di sela-sela gigi, kemudian
masuk ke dalam perut melalui air ludah, dan seseorang tidak
mampu membuang sisa-sisa tersebut karena udzur.

Berbeda apabila seseorang mampu membuang sisa-sisa
benda tersebut, oleh karena itu, jika sisa-sisa benda tersebut
masuk ke dalam perut maka puasanya menjadi batal.

Sisa-sisa benda tersebut adalah seperti makanan,
lendir/nukhomah (Jawa: riyak), atau kopi. Oleh karena itu,
apabila seseorang minum kopi sebelum fajar, lalu masih ada
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sisa kopi di giginya setelah fajar, maka jika ia menelan air
ludahnya yang berubah sebab sisa kopi tersebut secara
sengaja dan ia sebenarnya mampu membuang sisa kopi
tersebut maka puasanya menjadi batal, sebaliknya, jika ia
tidak mampu membuangnya maka puasanya tidak dihukumi
batal.

Kata nukhomah/ ‘الُنَخاَمة’ dengan dhommah pada huruf /ن/

berarti sesuatu (lendir) yang dikeluarkan oleh manusia dari
tenggorokannya, yaitu dari makhroj huruf /خ/. Matrazi

menambah pengertian nukhomah ini dengan pernyataannya,
“Dan sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari rongga
hidung.”

منولوجنساً أوطاهراً كانسواء) طريقغباروكاناجلوفإىلوصلما(اخلامس) و(
فالوإالوجبفمهفتحتعمدفإنغسلهوأمابذلكيفطرفالمغلظ

5. Benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa
debu jalanan, baik debu itu suci atau najis, dan meskipun
debu itu berasal dari najis mugholadzoh, maka puasa
seseorang tidak menjadi batal sebab kemasukan debu
tersebut.

Adapun mengenai membasuh debu tersebut, maka apabila
seseorang sengaja membuka mulutnya hingga akhirnya debu
tersebut masuk maka ia berkewajiban membasuhnya, dan
apabila ia tidak sengaja membuka mulutnya maka ia tidak
berkewajiban membasuhnya.

كبعوض) حنوهأوطائراً ذباباً أودقيقغربلةنوكاإليهوصلما(والسابعالسادس) و(
القضاءعليهووجبوأفطرأخرجهاجوفهالذبابةأضرتفإنذلكعناالحرتازملشقة

بعدالوصولحصلمثالوصولألجلولوالفمفتحتعمدولوحجرابنذلكعلىنبه
منالغباربهيتلقففمهفتحبعدصارلوأماالصحيحعلىيفطرملفعلهبغريذلك
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بكسرالغرباليفاحلبإدارةوهيغربلمصدروالغربلةالشرقاويقالهيضرفإنهاهلواء
طيبهويبقىخبثهليخرجاملنخليفالدقيقأوالغني

6. Benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa
ghorbalah atau ayakan gandum, atau lalat yang
berterbangan, atau nyamuk yang berterbangan. Jadi, puasa
seseorang tidak batal sebab kemasukan benda-benda
semacam ini dikarenakan sulitnya menghindari.

Apabila lalat yang masuk ke dalam perut dapat
mengakibatkan bahaya, maka seseorang mengeluarkan lalat
tersebut dan puasanya batal serta ia wajib mengqodhonya.
Demikian ini ditanbihkan oleh Ibnu Hajar.

Apabila seseorang sengaja membuka mulutnya agar suatu
benda bisa masuk ke dalam perut, setelah itu, benda tersebut
benar-benar dapat masuk tetapi tanpa kesengajaannya, maka
menurut pendapat shohih, puasanya dihukumi tidak batal.

Adapun apabila seseorang sengaja membuka mulutnya,
kemudian debu di udara terkumpul di dalam mulut dan
berhasil masuk ke dalam perut, maka puasanya dihukumi
batal, sebagaimana yang dikatakan oleh Syarqowi.

Ghorbalah/ ‘َغْربـََلة’ adalah bentuk masdar dari fi’il madhi .’َغْرَبلَ ‘
Ia berarti memutar-mutar biji-bijian atau gandum di atas
ayakan agar menjadi bersih dan hilang kotorannya.
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PENUTUP

A. Penutup dari Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi

احلقيوافقمباأي) بالصواب(علمذيكلمنأي) اعلم(وتعاىلتباركسبحانه) واهللا(
والفعلالقولمنالواقعيف

Allah Yang Maha Suci, Mulia, dan Luhur adalah Dzat yang
lebih mengetahui kebenaran daripada setiap yang mengetahuinya.
Pengertian kebenaran adalah suatu perkataan atau perbuatan yang
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

والعاصيللطائععطاؤهعمالذيأوسؤالغريمناملعطيأي) الكرمياهللانسأل(
أي) الوسيمنبيه(مبنزلةأي) جباه(اويصالأمحدقالهلعوضواللغرضالاملعطيلكونه
اآلخرةويفحبرمةمشرباً أبيضالدنيايفوسّلمعليهاهللاصلىلونهوكانخلقه،احلسن
الظاهريفوسّلمعليهاهللاصلىكمحاسنهسواهأحديفحماسنتوجدفالأصفر

اآلخرةيفوالالدنيايفالوالباطن

Aku meminta kepada Allah Yang Maha Karim, yaitu yang
memberi tanpa diminta atau yang pemberiannya bersifat menyeluruh,
artinya, Dia memberikan anugerah kepada hamba yang taat dan juga
kepada hamba yang durhaka karena Dia adalah Sang Pemberi tanpa
anugerah tanpa didasari tujuan tertentu dan tanpa minta imbalan,
seperti yang dikatakan oleh Ahmad Showi.

(Aku meminta kepada Allah) dengan perantara derajat Nabi-
Nya yang baik bentuk penciptaannya.

Warna kulit Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama di
dunia adalah putih kemerah-merahan dan di akhirat adalah kuning.
Tidak ada seorang makhluk pun di dunia dan akhirat yang memiliki
kebaikan dzohir dan batin yang sama dengan kebaikan Rasulullah.
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ومنوأحبائيووالدي(وتعاىلسبحانهألوامرهمنقاداً أي) مسلماً الدنيامنخيرجينأن(
بضمفاملقحماتكبائرذنوباً أي) مقحماتوهلميليغفروأن(انتسبأي) انتمىإيل

بذلكالكبائرومسيتوامللقياتاملهلكاتمعناهاملهملةاحلاءوكسرالقافوسكونامليم
ا ائرصغأي) وملماً (الناريفوتلقيهصاحبهالكأل

(Aku meminta kepada Allah dengan perantara derajat Nabi-
Nya yang baik bentuk penciptaannya) agar Dia mengeluarkan diriku,
kedua orang tuaku, para kekasihku, dan semua orang yang
dinisbatkan kepadaku, dari dunia ini dalam kondisi sebagai muslim,
yaitu sebagai hamba yang mengikuti perintah-perintah-Nya Yang
Maha Suci.

Begitu juga, Aku meminta kepada Allah dengan perantara
Rasulullah agar mengampuni dosa-dosa besarku dan dosa-dosa besar
mereka.

Lafadz ’ُمْقِحَمات‘ adalah dengan dhommah pada huruf /م/,
sukun pada huruf /ق/, dan kasroh pada huruf /ح/. Ia berarti sesuatu
yang menghancurkan dan yang menjatuhkan. Dosa disebut sebagai
dosa besar karena dosa tersebut dapat menyebabkan kehancuran
pelakunya dan menjatuhkannya ke dalam neraka.

Begitu juga, aku meminta kepada Allah dengan perantara
Rasulullah agar Dia mengampuni dosa-dosa kecilku dan dosa-dosa
kecil mereka.

ومسيعمرووامسه) هاشمبناملطلبعبدبناهللاعبدبنحممدسيدناعلىاهللاوصلى(
عبدابن(اللحمهوفالثريداحلرمألهلكسرهأيالثريدهشممنأولألنههامشاً 
أمهجهةمنوسّلمعليهاهللاصلىنسبهيفالذيمنافعبدغريوهذا) مناف

Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas Sayyidina
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthollib bin Hasyim bin Abdu
Manaf.
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Nama Hasyim adalah Umar. Ia dikenal dengan Hasyim
karena ia adalah orang yang pertama kali hasyama tsarid, artinya, ia
adalah orang yang pertama kali melakukan tradisi mencacah daging
untuk diberikan kepada penduduk tanah Haram.

Yang dimaksud dengan Abdu Manaf di atas bukanlah Abdu
Manaf yang menjadi kakek Rasulullah dari garis keturunan ibunya.

الساعةقيامإىلآدملدنمنواإلنسواملالئكةاجلنمنأي) اخللقكافةإىلاهللارسول(
وسّلمعليهاهللاصلىالشريفنفسهإىلحىت

Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah kepada
seluruh makhluk, yakni makhluk dari golongan jin, malaikat,
manusia, dari anak cucu Adam sampai Hari Kiamat. Bahkan, beliau
juga utusan Allah kepada dirinya sendiri yang mulia.

قالفقد) اهللاحبيب(السمالويقالهوالقتالاحلربوهيملحمةمجع) املالحمرسول(
ذلكأقولالأوهذامنأعظمفخروالواملعىنفخروالاهللاحبيبوأنااحلديثيف

بالنعمةحتدثاً بلفخراً 

Muhammad adalah Rasul al-Malahim, maksudnya, utusan
berperang, seperti yang diartikan oleh Samlawi.

Muhammad adalah Habib Allah atau kekasih-Nya. Beliau
bersabda di dalam sebuah hadis, “Aku adalah Habib Allah atau
kekasih-Nya. Tidak ada kesombongan,” artinya, tidak ada
kesombongan yang lebih dibanggakan daripada menjadi seorang
Habib Allah, atau artinya, aku berkata demikian bukan karena
sombong, melainkan karena memberitahukan tentang nikmat atau
tahaddus bi nikmat.

أوللعبادالرمحاتنزوليفالسببفإنهاخلريألبوابأوخريولكللألنبياء) الفاتح(
الشريفةروحهألنأوالقيامة،يومالعظمىبالشفاعةاملخصوصفإنهللشفاعةالفاتح
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يوسفشيخناقالهعامبألفياألجسادقبلاألرواحوخلقتاخللقيفاألرواحسبقت
السنبالويين

Muhammad adalah al-Fatih atau pembuka para nabi,
pembuka setiap kebaikan atau pembuka pintu-pintu kebaikan. Beliau
disebut sebagai al-Fatih karena beliau adalah perantara atau sebab
diturunkannya rahmat bagi para hamba. Atau al-Fatih diartikan
sebagai pembuka syafaat karena beliau diistimewakan dengan
syafaat agung kelak di Hari Kiamat, atau karena ruh beliau
diciptakan lebih dulu daripada ruh-ruh yang lain. Ruh-ruh diciptakan
oleh Allah sebelum jasad-jasadnya dengan selang waktu 2000 tahun,
seperti yang dikatakan oleh Syaikhuna Yusuf as-Sunbulawini.

باعتبارالوجوديفآخرهمفهوبعدهنبوتهتظهرأيتبتدأنيبفاللألنبياء) اخلامت(
لغريهبعدهحيتاجالحيثلعظمتهإشارةشريعتهتنسخفالاخلارجيفجسمه

Muhammad adalah al-Khotim atau penutup para nabi
sehingga tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah nabi yang terakhir
dari segi yang paling terakhir diciptakan jasadnya. Syariat beliau
tidak akan disalin oleh syariat yang lain. Ini adalah sebagai isyarat
atas keagungan beliau dari segi tidak ada makhluk lain yang
dibutuhkan setelahnya.

)العاملنيربهللاواحلمدأمجعنيوصحبهوآله(

Dan semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas seluruh
keluarga dan sahabat Rasulullah. Wa Al-Hamdulillahi Robbi al-
Alamin.

تعاىلاهللايذكرواملجملساً قومجلسماوسّلمعليهاهللاصلىلقولهكتابهبذلكختم
مشاءفإنترةعليهمكانإالنبيهمعلىيصلواوملفيه رواههلمغفرشاءوإنعذ

القيامةيومحسرةعليهمكانإالروايةويفالنقصعدةكوزنوالرتةماجهوابنالرتمذي
اجلنةدخلواوإن
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Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi menutup kitabnya
dengan menyebut Allah dan bersholawat atas Nabi karena
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis yang mana mereka
belum berdzikir atau menyebut Allah dan belum bersholawat atas
Nabi mereka kecuali hanya tiroh yang menimpa mereka. Apabila
Allah berkehendak maka Dia akan menyiksa mereka dan apabila Dia
berkehendak maka Dia akan mengampuni mereka.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah. Kata tiroh memiliki
wazan yang sama dengan kata ‘iddah dan ia berarti kurang.

Menurut riwayat lain disebutkan, “... kecuali kerugian di
Hari Kiamat akan menimpa mereka sekalipun mereka telah masuk ke
dalam surga.”

B. Penutup dari Syeh Nawawi al-Banteni

واعلماملرغيناهللاعبدالسيدقالقدرةوالمينحبولالالقدرةعنايةأبرزتهماآخروهذا
هذاغريكانلوغدهيفقالإاليومهيفكتاباً اإلنسانيكتبالأنرأيتإذاأخييا

لكانهذاتركولوأمجللكانهذاقدمولويستحسنلكانهذازيدولوأحسنلكان
ماإاليكونوالالبشرمجلةعلىالنقصاستيالءودليلالعربأعظممنوهذاأفضل
أنأسألواهللاساتراً للعيوبأخيياوكنانتهىونونكافبنيأمرهمنوأرادهقضاه
غافراً للذنوبيكون

Ini adalah akhir dari catatan-catatan yang dapat aku
tampilkan dengan perantara pertolongan kekuasaan Allah, bukan
semata-mata karena usahaku atau kemampuanku sendiri.

Sayyid Abdullah al-Murghini berkata, “Ketahuilah. Wahai
saudaraku. Ketika kamu mengetahui bahwa seseorang tidak menulis
sebuah kitab apapun hari ini kecuali ia akan berkata di kemudian
hari, ‘Andaikan ada kitab lain selain ini maka itu akan lebih baik.
Andaikan kitab ini ditambahi materinya niscaya akan menjadi lebih
baik. Andaikan kitab ini diunggulkan maka itu akan lebih bagus. Dan
andaikan kitab ini dibiarkan saja (tidak terpakai) maka itu lebih
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utama.’ Pernyataan ini sangat bijak dan bukti atas kekurangan yang
dimiliki setiap manusia. Kitab ini tiada lain adalah suatu perkara
yang telah diqodhokan oleh Allah, sedangkan Dia menghendaki
hukum-Nya di antara kaf dan nun (kun fayakun.)” Oleh karena itu,
wahai saudaraku, jadilah orang yang selalu menutup-nutupi aib/cacat
(baik aib/cacat dari diri sendiri atau dari orang lain).

Hanya kepada Allah, aku meminta agar Dia mengampuni
dosa-dosaku.

النقصفإناخللللدىوالسرتالعللعنوالعفوالزللعنالصفحاإلخوانمنواملطلوب
ينظرأنالكتابهذايفعليهااطلعممنواملرجومسايتوالبخسصفايتوالتقصريذايت
وإظهارالكرامطبيعةمنفالسرتاألستارأذيالفيهاماعلىويرخيارفتغانظرإليها

يالمالواملالماملالمعنيوأناالتماموهوباالستغفارعليفمناللئامعادةمنالعيوب
مسؤولوأكرممأمولخريإنهالقبولحملأحلأنأتوسلوبنبيِّهأسألواهللا

Harapannya, semoga saudara-saudara sekalian memaafkan
kekeliruanku dan keterbatasanku dan menutupi kekurangan-
kekuranganku, karena kekurangan adalah dzat-ku, kecerobohan
adalah sifat-sifat-ku, kekhilafan adalah ciri-ciri-ku. Barang siapa
melihat kekeliruan di dalam kitab ini maka diharapkan ia menyikapi
kekeliruan tersebut dengan sikap memaafkan dan berkenan menutupi
kekeliruan tersebut. Ketahuilah, sikap menutupi kekeliruan
merupakan salah satu tabiat dari hamba-hamba yang mulia,
sebaliknya, membuka aib/cacat merupakan salah satu kebiasaan
hamba-hamba yang tercela.

Barang siapa berkenan memaafkan kekeliruanku maka
sungguh ia adalah orang yang baik dan bijak, sedangkan aku adalah
diri hamba yang tercela, tetapi orang yang tercela belum tentu akan
dicela.

Aku meminta kepada Allah dan bertawassul dengan
Rasulullah agar amalan penyusunan kitab-ku ini diterima di sisi-Nya.
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Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya Dzat yang diharapkan
dan sebaik-baiknya Dzat yang dimintai.

األوىفباملكياليكتالأنأحبمنقالأنهعنهاهللارضيعليعنرويمباوأختمهذا
ىلَ عَ مٌ َال سَ وَ نَ وْ فُ صِ يَ امَّ عَ ةِ زَّ عِ الْ بِّ رَ كَ بِّ رَ انَ حَ بْ سُ يقومحنيأوجملسهآخرفليقل

ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ دُ مْ احلَْ وَ ْنيَ لِ سَ رْ مُ الْ 

Aku akhiri kitab ini dengan riwayat dari Ali rodhiallahu
‘anhu bahwa barang siapa ingin sekali menimbang dengan takaran
yang tepat maka berkatalah di akhir majlis atau berkatalah ketika
hendak meninggalkan majlis;

ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ دُ مْ احلَْ وَ ْنيَ لِ سَ رْ مُ الْ ىلَ عَ مٌ َال سَ وَ نَ وْ فُ صِ يَ امَّ عَ ةِ زَّ عِ الْ بِّ رَ كَ بِّ رَ انَ حَ بْ سُ 

دس عشر من شهر ذى قال املؤلف قد أبتدئ بتأليف هذا الكتاب ىف يوم األربعاء سا
ووافق فراغه على فصل الزكاة يوم اخلميس األخري من شهر صفر ) غرعز(احلجة سنة 

وهو ) غرعز(على فصل الصيام ليلة االثنني سلخ ذلك الشهر سنة مووافق فراغه بالتما
ألف مائتان وسبعون وسبع من هجرة النىب احلشيم على صاحبها أفضل الصالة والتسليم 

ا ورة مبكة املشرفة ىف زقاق الطربى جعله اهللا نافعا للبشر بعون اللطيف احلليم وقت ا
جباه سيدنا حممد البدر

Syeh Nawawi al-Banteni berkata, “Aku mulai menyusun kitab ini
pada hari Rabu tanggal 16 Dzulhijah 1177 H. Aku selesai sampai pada
Fasal Zakat pada hari Kamis terakhir bulan Safar dan aku selesai seluruhnya
sampai pada Fasal Puasa pada malam Senin di akhir bulan Safar tersebut
pada tahun 1277 H atas pertolongan Allah Yang Latif dan Halim pada saat
aku berada di Mekah, tepatnya, di sebuah jalan sempit. Semoga Allah
menjadikan kitab ini bermanfaat bagi orang-orang dengan perantara
derajatnya Rasulullah, Muhammad al-Badar.”

مد هللا رب العاملنياحل
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